
 

NOTA INFORMATIVA À COMUNIDADE EDUCATIVA 
ARRANQUE DO ANO LETIVO 2020-2021 

 

Tendo em consideração todas as medidas para o ano letivo 2020/2021 presentes na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 e procurando criar todas as condições para que o ano letivo 

possa decorrer de forma normal e segura, o Agrupamento implementou uma série de normas de 

segurança, que implicam a necessidade de alteração do horário de funcionamento das várias escolas. 

Durante o ano letivo 2020/2021 o horário de funcionamento das escolas, de acordo com o ano de 

escolaridade, será: 

●  Pré-escolar: 9h/11:30h – 12:30h/15h (AAAF 8h/9h – 15h/18/30h); 

 
● 1º ciclo  

 1º/2º ano: 8:30h/12h – 13h/14:30h (AEC - 15h/16h); 

 3º/4º ano: 9:30h/13h – 14h/15:30h (AEC – 16h/17h); 

● 2º e 3º ciclos e secundário 

              Período da manhã: 8:00h - 13:50h;  

              Período da tarde: 13:55h - 18:40h;  

● 5º e 6º anos -  As turmas terão a carga letiva  no turno da manhã (Apoio ao Estudo - 14:50h- 

16:40h); 

● 7º e 8º anos - De forma a acomodar toda a carga letiva, além do turno da tarde as turmas 

terão três ou quatro vezes por semana aulas no turno da manhã; 

● 9º ano – De forma a acomodar toda a carga letiva, além do turno da manhã as turmas terão 

duas vezes por semana aulas no turno da tarde; 

● Secundário - Cursos Científico-humanísticos: 

10º ano – De forma a acomodar toda a carga letiva, além do turno da tarde as turmas terão 

três         vezes por semana aulas no turno da manhã; 

11º ano – De forma a acomodar toda a carga letiva, além do turno da manhã, as turmas terão  

duas ou três vezes por semana aulas no turno da tarde; 

12º ano – Aulas apenas no turno da manhã; 

● Secundário - Cursos do Ensino Profissional – De forma a acomodar toda a carga letiva, além 

do turno da tarde, as turmas terão três ou quatro vezes por semana aulas no turno da manhã. 



 Algumas aulas ocuparão blocos de 100 minutos e outras de 50 minutos, sendo os intervalos de 

10 minutos e dois de cinco minutos, na hora do almoço e mudança dos turnos; 
 

 Os alunos, sempre que possível, deverão ser portadores dos seus lanches de modo a evitar 

grandes aglomerados no bufete; 
 

 Os alunos deverão almoçar em casa, de forma a diminuir os constrangimentos relativos à 

utilização do espaço do Refeitório. Para os alunos do turno da manhã (2º ciclo), informamos 

que está a ser estudada a possibilidade de existência de serviço take-away. Caso se torne 

inviável almoçar em casa, os alunos do turno da tarde (7º e 8 º anos) que pretendam almoçar 

na escola, devem fazer a entrada na mesma pelas 12h00; 
 

 Solicitamos que, para efeitos de marcação de almoços, no pré-escolar e 1º ciclo o façam junto 

da docente da turma, e a partir do 2º ciclo utilizem a plataforma digital GIAE; 
 

 A partir do 2º ciclo os carregamentos de cartões continuarão a ser feitos na papelaria da 

escola; 
 

 Alertamos que todos os alunos devem ser portadores do seu material, pois no ano letivo 

2020/2021 não haverá empréstimos ocasionais de material; 
 

 Neste ano letivo, não serão disponibilizados cacifos aos alunos, no sentido de se evitar a 

partilha e a manipulação dos mesmos materiais; 
 

 Nos estabelecimentos do pré-escolar e 1º ciclo os intervalos serão desfasados. Durante os 

intervalos os alunos terão zonas próprias que serão definidas para cada turma; 
 

 A partir do 2º ciclo os alunos terão que usar obrigatoriamente a máscara que irá ser fornecida 

pela escola, não podendo entrar na escola sem máscara. Esta terá que ser usada mesmo nos 

espaços exteriores; 
 

 Os alunos que usufruem do Apoio Tutorial irão frequentá-lo em regime de contra turno. 

Relativamente aos clubes os horários serão elaborados tendo em conta os horários das turmas 

(limitados a um número restrito de inscrições); 
 

 Os alunos só poderão sair da escola nas mudanças de turno. Sempre que a ausência de um 

professor se verifique no último tempo do turno os alunos sairão da escola. Nos outros 

tempos, a escola irá implementar soluções que evitem que os alunos se desloquem pela 

escola; 
 

 Apelamos ao cumprimento rigoroso dos horários, por parte dos alunos, de modo a que haja o 

menor número de “cruzamentos” possíveis;  
 

 Só será permitida a permanência dos alunos na escola de acordo com o turno a que 

pertencem; 

 

As turmas e os horários serão afixados nas Escolas do Agrupamento no dia 07/09. As turmas serão 

publicadas hoje, dia 04/09, na plataforma MOODLE e os horários, no dia 07/09. 

 

As aulas terão Início, para todos os anos de escolaridade, no dia 17 de setembro (5ª feira). 
 



REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
Uso obrigatório de máscara e não será permitida a entrada de crianças 

 
  7 de setembro (2ª feira) - Reuniões com EE do JI (Ver calendário específico da escola) 
  8 de setembro (3ª feira) - Reuniões com EE do 1º ano (Ver calendário específico da escola) 
  9 de setembro (4ª feira) - Reuniões com EE do 2º ano (Ver calendário específico da escola) 
10 de setembro (5ª feira) - Reuniões com EE do 3º ano (Ver calendário específico da escola) 
11 de setembro (6ª feira) - Reuniões com EE do 4º ano (Ver calendário específico da escola) 
11 de setembro (6ª feira) - 18h - Reuniões de EE com DT de 5º ano na EB Castelo (ver mapa específico) 

 

RECEÇÃO AOS ALUNOS 
Uso obrigatório de máscara  

 
14 de setembro (2ª feira) 
Receção aos alunos do 3º/4º ano (Ver calendário específico da escola) 
Reuniões DT/Alunos 5º/6º (EB Castelo) (Ver calendário específico) 
Reuniões DT/Alunos 9º/10º (ES Sampaio) (Ver calendário específico) 
 
15 de setembro (3ª feira) 
Receção aos alunos do 1º/2º ano (Ver calendário específico da escola) 

Reuniões DT/Alunos 7º (EB Castelo) (Ver calendário específico) 
Reuniões DT/Alunos 11º (ES Sampaio) (Ver calendário específico 
 
 

16 de setembro (4ª feira) 
Receção aos alunos do pré-escolar (Ver calendário específico da escola) 
Reuniões DT/Alunos 8º (EB Castelo) (Ver calendário específico) 
Reuniões DT/Alunos 12º (ES Sampaio) (Ver calendário específico) 
 
 
Apelamos à compreensão de toda a Comunidade Educativa para todos os condicionamentos deste ano 

letivo, assim como ao cumprimento das regras, uma vez que está em causa a segurança e saúde de 

todos nós. 

 

NOTA: a leitura desta informação não dispensa uma leitura atenta dos documentos orientadores 

referentes ao funcionamento dos regimes presencial, misto e a distância. 

 

Sampaio, 4 de Setembro de 2020 

 

O Diretor, 
 

José Caeiro 

 


