Estimado(a) Encarregado(a) de Educação dos(as) alunos(as) dos 11.º e
12.º anos,

Espero que se encontre de perfeita saúde.
Como é sabido na próxima segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, terá lugar o reinício de aulas
presenciais, conforme determinado pelo Governo da República Portuguesa.
Os(as) alunos(as) do 11.º ano somente não terão aulas presenciais às disciplinas de
Português, Matemática A, História A e Educação Física, continuando estas a ser administradas
conforme o determinado no Plano de Ensino a Distância (E@D) do AEFHP.
Os(as) alunos(as) do 12.º ano somente terão aulas presenciais nas disciplinas de Português,
Matemática A e História A, continuando as restantes disciplinas a ser administradas conforme o
previsto no Plano de Ensino a Distância (E@D) do AEFHP.
Os horários com as aulas presenciais e não presenciais, bem como os planos semanais de
trabalho, chegarão aos alunos/encarregado(a) de educação via Diretor(a) de Turma respetivo.
Assim, importa que todos juntos e cada um observe o estipulado no Plano de Contingência do
AEFHP, mantenha o recinto escolar limpo e proceda em conformidade com as orientações dos
docentes e assistentes, contribuindo para a proteção de todos protegendo-se.
Também neste sentido, a entrada no recinto escolar da ESFHP far-se-á pelo portão principal
procedendo-se de seguida ao controlo da temperatura.
Como medida de proteção do próprio e de toda a comunidade escolar da ESFHP, caso à
segunda medição da temperatura corporal se registe um valor superior a 38º serão tomadas
medidas de controlo e proteção recomendadas pelas autoridades de saúde.
A circulação dos alunos, docentes e assistentes é feita sempre pela direita, observando o
distanciamento previsto, quer nos espaços interiores/cobertos (respeitando as marcações no
chão dos pisos e das escadas), quer nos espaços exteriores.
A saída e entrada na sala de aula é feita aluno a aluno, sob gestão do docente respetivo,
dando prioridade no caso da saída a quem se apresenta pela esquerda e no caso da entrada a
quem circula no sentido contrário.
Fazendo cada um a sua parte vai correr tudo bem.

Saúde,

Covilhã, AEFHP, 15 de maio de 2020
Rogério Monteiro, Diretor do AEFHP

