Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares
AGRUPAMENTO ESCOLAS de RIBEIRÃO
Escola Básica de Ribeirão (Sede) - 345453
Aos Encarregados de Educação e/ou Pais do Agrupamento de Escolas de Ribeirão
Este é o terceiro ano em que todos vivemos situações verdadeiramente excecionais,
singulares, que exigiram muito de todos de nós para ultrapassarmos tão elevados
constrangimentos, tão difíceis obstáculos.
O Agrupamento de Escolas de Ribeirão continuará a seguir as orientações do Ministério da
Educação e do Ministério da Saúde (DGS), em articulação com o Município: colocamos em
primeiro lugar a segurança de todos os alunos, professores, funcionários. Elaboramos em
colaboração com a equipa da Saúde Escolar os respetivos Planos de Contingência.
Para acompanharem a organização do novo ano, poderão consultar a página do Agrupamento
http://www.eb23-ribeirao.pt/
Relativamente aos horários, vamos manter a lógica/dinâmica do ano anterior, para dar
cumprimento às regras de segurança. No que respeita ao horário das turmas (2.º e 3.º ciclos),
umas maioritariamente de manhã e outras maioritariamente de tarde.
Nos Jardins de Infância e 1º Ciclo os horários de funcionamento não sofreram alterações.
Contamos com a compreensão e a colaboração de todos para que seja possível iniciar o ano
escolar, presencialmente, sem ansiedade, para que seja instalada a confiança, a segurança,
a normalidade. Tudo está rigorosamente pensado para que funcione no respeito por todas as
normas de segurança, impostas pela DGS.
Se todos respeitarmos, todos estaremos protegidos.
O novo ano começará no dia 16 de setembro, com a receção aos mais novos. Este ano, os
encarregados de educação acompanharão os seus educandos até ao interior da escola
(5.ºano). Os novos alunos serão acompanhados por alunos mais velhos “padrinhos” até à sala
de aula onde se encontra o respetivo Diretor de Turma.
Nos diferentes estabelecimentos de Ensino do Agrupamento a receção aos novos alunos
proceder-se-á de mesma forma: os encarregados de educação acompanham os educandos
até ao interior do respetivo estabelecimento de Ensino.
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No dia 17 de setembro todos os alunos passam a cumprir o horário que será
facultado/distribuído no dia da apresentação, passando também a usufruir do serviço de
transporte, refeições (cantina), bufete, reprografia.
As reuniões de pais realizar-se-ão presencialmente, de forma organizada, cumprindo todas as
regras de segurança e de higiene.
Apelamos para que cada um cumpra exemplarmente, pois é através do exemplo que se educa.
Por agora, um bom ano para todos, com muita saúde!
Ribeirão, 06 de setembro de 2021
A diretora
Elsa Carneiro

[Av. Rio Veirão, n.º46 4760-711 Ribeirão]

direccao.ribeirao@gmail.com

