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RETOMA DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS  

 

Excelentíssimos membros da Comunidade Educativa,  

No seguimento do Conselho de Ministros do dia 11 de março, e no âmbito do Plano de 
Desconfinamento adotado, o Governo prevê a retoma das atividades educativas/letivas das 
crianças/alunos nos seguintes termos: 

• 15 de março – retoma das atividades educativas/letivas presenciais para as crianças da 
educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo (mantém-se o E@D para os alunos do 2.º e 3.º ciclos e secundário); 

• 5 de abril (data previsível) – retoma das atividades letivas para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos 
(mantém-se o E@D para os alunos do secundário); 

• 19 de abril (data previsível) – retoma das atividades letivas para os alunos do ensino secundário. 

O Conselho de Ministros: 

• procedeu ainda ao cancelamento das provas de aferição (que estavam previstas para os 
2.º, 5.º e 8.º anos) e ao cancelamento das provas finais de ciclo do 9.º ano; 

• decidiu também que o acesso ao ensino superior irá decorrer de forma análoga a 2020, 
ou seja, sem exames finais obrigatórios e só com provas finais de ingresso. 

No âmbito das medidas de controlo da pandemia, sublinhamos as indicações da DGS e o inscrito 
no nosso Plano de Contingência e, nesse sentido, relembramos a necessidade imperiosa: 

• do uso de máscaras sociais de proteção (máscaras certificadas); 
• da manutenção do distanciamento social entre todos, nas salas de aula, durante os 

intervalos, nos espaços de recreio, à entrada e saída dos edifícios; 
• da higienização frequente das mãos, sobretudo através da sua lavagem com água e 

sabão, executada várias vezes ao longo do dia. 

 

 

Laranjeiro, 12 de março de 2021 

                                                                                  Com os melhores cumprimentos,  

                                                                                                 O Diretor, 

 

                                                                             Alípio António do Couto Barros Cardoso 
 


