
Caros Pais e Encarregados de Educação 

  

A Escola Secundária Antero de Quental prepara-se para iniciar o ano letivo 2020/2021. Entre alunos, 

professores e funcionários, a escola, congrega cerca de 1900 indivíduos. No contexto pandémico 

que se vive, o desafio que nos preparamos para o vivenciar é enorme.  

 

O objetivo este ano passa, não só pelo sucesso académico dos nossos alunos, que só por si é 

desafiante, como também por vivenciarmos a escola presencialmente sem ocorrências de casos 

positivos do novo coronavírus, que nos mande para uma realidade de ensino à distância, a qual 

apesar de ter sido uma experiência positiva, no final do ano letivo anterior, é de todo indesejável. 

 

Só com a colaboração de todos, libertos de preconceitos sobre os tradicionais papeis de cada um na 

escola, conseguiremos vencer esta grande “provação”. 

 

Assim sendo, pusemos em ação o nosso Plano de Contingência (PC) com o objetivo de prevenir 

uma eventual propagação do vírus em contexto escolar, o qual está publicado na página da escola 

(http://www.esaq.pt/ALetivo2020_2021/PC_REGRESSO_AS_AULAS.pdf). Alertamos não só para a 

necessidade de o mesmo sofrer alterações como se pede também contributos para o enriquecer. 

 

O sucesso na prevenção da propagação do vírus requer a estreita colaboração dos Encarregados 

de Educação. 

 

Por muito bom que seja o PC, de nada servirá se a conduta fora da escola não respeitar as normas 

emanadas pelas entidades competentes, nomeadamente no que diz respeito a concentrações 

familiares com elevado número de participantes, idas ao exterior da região sem os obrigatórios testes 

e a quarentena sugerida pela DRS, entre outros. Essa colaboração, com um verdadeiro sentido de 

responsabilidade social, exige-se para que possamos todos evitar a segunda vaga que pode colocar 

em causa o futuro dos nossos alunos. 

 

À luz deste enquadramento solicitamos a todos os Encarregados de Educação, e por extensão a 

toda a comunidade educativa, que no caso do seu educando ter algum sintoma suspeito ou ter 

convivido de perto com um caso positivo (ou suspeito), pede-se para: 

 

1. Não comparecer na escola nem enviar o seu educando (caso haja mais algum elemento da família 

a frequentar a escola deve ficar em casa). 

2. Ligar para a linha saúde Açores 808246024 e pedir orientações 

3. Informar telefonicamente ou por e-mail a escola, de qualquer deslocação de membros da família a 

zona de alto risco ou que tenha estado em contato próximo com algum caso confirmado de COVID-

19.  

4. Manter a escola informada da evolução da situação. 

5. Cumprir as medidas de contingência prevista pela DGS e DRS. 

6. Incentivar toda a família a proceder à correta e frequente higienização das mãos. 

 

 

O Presidente do Conselho Executivo 
  Ulisses Barata 
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