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Desconfinamento: escolas reabrem por ciclos até meados de abril

As atividades do Pré-escolar e do 1º Ciclo vão ser retomadas a partir do dia 15 de março. Dentro do plano de
desconfinamento anunciado ontem pelo Governo, as escolas vão reabrir por ciclos. E se os mais pequenos estão de
regresso ao ensino presencial já a partir de segunda-feira, os alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico só regressam a 5
de abril e os estudantes dos ensinos Secundário e Superior a partir do dia 19 de abril.

O país está confinado desde 15 de janeiro, mas ontem o Conselho de Ministros aprovou o decreto que regulamenta o
Estado de Emergência, decretado pelo Presidente da República. Dentro das alterações introduzidas face ao regime atual
está o regresso às aulas presenciais.

O Governo anunciou a “retoma, a partir de 15 de março, das atividades educativas e letivas em regime presencial nos
estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação Pré-escolar e
do 1º Ciclo do Ensino Básico, bem como das creches, creches familiares e amas”, lê-se no comunicado do Conselho de
Ministros de 11 de março.

O comunicado acrescenta a “retoma, a partir de 15 de março, das atividades, em regime presencial, de apoio à família e de
enriquecimento curricular, bem como atividades prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e
similares, apenas para as crianças e os alunos que retomam as atividades educativas e letivas”.

A partir de 5 abril está prevista reabertura das escolas para o regresso ao ensino presencial dos alunos dos 2º e 3º ciclos
do Ensino Básico, bem como a reabertura dos ATL para as mesmas idades. A partir de 19 abril regressam às aulas os
estudantes do Ensino Secundário e do Ensino Superior, bem como reabrem os ATL respetivos.


