Informaçoes a pais e Encarregados de Educaçao
Ano letivo 2020-2021
De acordo com as contingências da situação pandémica em que nos encontramos, e tendo como princípio
o menor número de pessoas o menor tempo possível na escola, informa-se que no ano letivo 2020/2021
os horários de funcionamento serão:
Pré-escolar e 1º ciclo- horário normal com desfasamento de horários de intervalos e de almoço e,
nalgumas situações, de entrada e saída (horários específicos em cada estabelecimento de ensino)
2º ciclo – maioritariamente turno da manhã com início às 8.20 até às 12.55, com duas tardes.
3º ciclo – maioritariamente turno da tarde com início às 13:25 até às 18.00, com duas manhãs.
No 2.º e 3.º ciclos os alunos terão aulas de 50 minutos ou blocos de aulas de 100 minutos, sempre que
possível, na mesma sala e com lugar fixo por aluno, com intervalos que poderão variar entre 5, 10 ou 15
minutos, (horário específico de cada turma) preferencialmente no exterior da escola.
Sendo o princípio o menor número de “cruzamentos” possível, apelamos aos encarregados de educação
para que os alunos sejam portadores do seu lanche da manhã/ tarde e informa-se que os alunos só
deverão permanecer na escola no seu turno/horário. Excecionalmente e devido ao contexto, os clubes
funcionarão preferencialmente online, com disponibilização de atividades no padlet. Posteriormente, os
Diretores de Turma informarão os alunos da oferta existente. Relativamente ao Desporto Escolar, a
oferta será a existente no ano letivo passado, aguardando-se orientações da tutela acerca dos moldes de
funcionamento.
Mais se informa que os alunos de 2º e 3º ciclos só poderão entrar na escola com máscara. No 1º dia
deverão trazer máscara de casa, sendo fornecidas pela escola a cada aluno 3 máscaras sociais por
período.
O agrupamento tem noção dos eventuais inconvenientes e constrangimentos causados pelos horários a
implementar, no entanto, também sabemos que a comunidade escolar entende a importância de todos
cumprirmos as regras, evitando assim situações que podem levar a contágios indesejados. A escola
procurará, como sempre, dar a melhor resposta possível a toda a comunidade escolar, esperando e
necessitando da colaboração de todos para tal.

Previsão para o início das atividades letivas
Pré-Escolar


Dias 15 e 16 de Setembro (horários a definir) - reuniões em pequenos grupos com encarregados
de educação de crianças que irão frequentar o pré-escolar pela primeira vez.



Dia 17 de Setembro, receção às crianças em horário a definir em cada estabelecimento

1.º Ciclo


Dias 15 e 16 de Setembro (horários a definir) - reuniões em pequenos grupos com encarregados
de educação de alunos que irão frequentar o 1º ano.



Dia 17 de Setembro- início das atividades com horários a definir em cada estabelecimento de
ensino.

2.º e 3.º Ciclos


Receção só aos alunos de 5.º ano no dia 16 de Setembro às 9.30;



Dia 17 de setembro, aulas para o 5.º ano de acordo com o horário da turma;



Dia 17 de setembro à tarde receção só aos alunos dos restantes anos de escolaridade de acordo
com o seguinte horário:
 6º ano- 13.30
 7º ano-15.00
 8º ano- 16.15
 9º ano-17.30

No caso de 5º e 7º anos, ou outros anos em que o Diretor de Turma considere pertinente, serão
agendadas reuniões em pequenos grupos com encarregados de educação, após o início das atividades
letivas.
Dia 18 de Setembro- atividades letivas para todos os níveis de ensino de acordo com os respetivos
horários.
Nota importante: De acordo com as orientações da DGS, DGE e DGEstE, deve ser privilegiada a via
digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação, pelo que esses contactos devem
estar atualizados. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser,
preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e
distanciamento. Assim, solicita-se aos encarregados de educação que agendem os atendimentos antes de
se dirigirem à escola, no horário de atendimento disponível para o efeito e do qual receberão informação
através dos vossos educandos.

