
Nota de abertura do ano letivo 2021/2022

A direção do Agrupamento de Escolas de Sampaio saúda toda a comunidade educativa e deseja um ano letivo de

2021/2022 sereno, seguro, saudável e cheio de sucessos. Queremos dar as boas vindas a todos, em especial aos

novos alunos. Pretendemos continuar a promover uma escola de qualidade, assegurando o sucesso efetivo de

todos os alunos, privilegiando a equidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades.

Este ano letivo iniciamos com a previsão (e desejo) de um ano completo em regime presencial, onde as relações

interpessoais serão fundamentais para a criação do ambiente motivador e potenciador de novas aprendizagens. No

entanto, estamos cientes que estamos perante um ano de adaptação, tal como: adaptação às medidas de

distanciamento social que vão continuar em vigor e adaptação à utilização do digital de uma forma mais intencional

e frequente, aproveitando as mais valias de várias ferramentas utilizadas no regime não presencial a que estivemos

sujeitos.

Para além das adaptações necessárias, o que continuará a ser essencial é o envolvimento de todos: alunos,

encarregados de educação, docentes e não docentes, pois só com o envolvimento de todos será possível garantir as

condições de segurança, saúde e sucesso de todos os alunos do nosso agrupamento.

Sabemos que o regresso às atividades letivas traz alguma ansiedade e, pensando no bem estar emocional dos

nossos aluno deixamos, em anexo a esta nota, algumas informações a ter em conta, de forma a que a

previsibilidade e a organização do arranque do ano letivo contribua para uma boa gestão dessa ansiedade.

Estamos desejosos de receber os nossos alunos e contamos com o seu natural entusiasmo de início de ano letivo.

Surgirão certamente dúvidas e algumas inquietações nos primeiros dias, mas a direção, os diretores de turma, os

docentes e os assistentes cá estarão para esclarecer e apoiar no que for necessário.

Contamos com todos para fazer deste ano letivo um excelente ano!

Os nossos melhores cumprimentos.

Sampaio, 14 de setembro de 2021

A direção do AES



Anexo à nota de abertura do ano letivo 2021/2022

Informações para o arranque do ano letivo 2021/2022

O Plano de Organização do Ano letivo e o Plano de contingência Covid-19, do ano letivo transato
continuam em vigor neste ano letivo.
Na sequência da publicação pela Direção Geral de Saúde do “Referencial Escolas – Controlo da
transmissão de COVID-19 em contexto escolar” para o ano letivo 2021/2022, a qual tem em conta os

princípios da evidência científica e a evolução da situação epidemiológica, chama-se a especial atenção

para os seguintes aspetos:

● Obrigatório o uso de máscara certificada por qualquer pessoa no interior de todas as escolas do
agrupamento, incluindo os alunos a partir do 5º ano;

● No 1º ciclo, a utilização de máscara é fortemente recomendada;
● Continuar a aplicar as medidas que assegurem a manutenção da distância de segurança entre os

utentes e o cumprimento das regras de higiene pessoal, designadamente de higienização das

mãos (lavagem e desinfeção) e do material utilizados em sala de aula;
● Os alunos continuarão a ter, por turma, a atribuição de espaços de recreio específicos;
● Os alunos devem deslocar-se respeitando a sinalética dos circuitos de circulação e não devem

permanecer nos locais de passagem;
● Continuar a não ser indicado o uso de micro-ondas ou outros equipamentos para reaquecer

refeições provenientes do domicílio;

● Tendo em conta as Orientações da DGE, no espaço escolar não será permitido o consumo de

alimentos do tipo “fast food”, bem como outros não recomendados pelas Normas da DGE;

● O recurso a refeições na modalidade de takeaway deixa de ser permitido.

● Será permitida a utilização dos cacifos, na EB do Castelo e na ES de Sampaio, com a adaptação

das medidas de higiene consideradas necessárias e mediante a requisição dos mesmos;

● As regras nos balneários mantêm-se exatamente as mesmas do ano letivo anterior, ou seja, apenas

sendo permitida a mudança de equipamento nesse espaço.

As atividades letivas, para todos os níveis de ensino, terão início no dia 17 de setembro de acordo com o
horário dos alunos.
Chama-se a atenção que este ano letivo a disciplina de AT (2º e 3º ciclos) decorre na modalidade de regime
não presencial (Ensino à distância - E@D), sendo a reunião por videoconferência marcada pelo Diretor de
Turma. Esta disciplina só terá início a partir de 24 de setembro.

Está disponível para consulta o calendário (de 9 a 15 de setembro) das reuniões com Encarregados de
Educação do Pré-Escolar e 1º ciclo , no portal do agrupamento.

Está disponível para consulta o calendário (dia 15 de Setembro) das reuniões com Encarregados de
Educação dos alunos do 5º ano, no portal do agrupamento.

A receção aos alunos do pré-escolar, 1º e 5º ano será realizada pelos respetivos Professores/Diretores de
Turma, no dia 16 de Setembro, quinta-feira, durante a manhã, na respetiva escola.
EB da Cotovia: pré-escolar - 9:00h; 1º ano - 9:15h
EB de Sampaio: pré-escolar - 9:00h; 1º AS e BS - 9:30h; 1º CS e DS - 10:00h
EB do Zambujal: 1º ano - 9:30h
EB do Castelo: 10:00h (disponíveis no portal do agrupamento)

As reuniões com pais e encarregados de educação do 6º ano ao 12º ano decorrerão entre os dias 22 e 29 de
setembro, on-line, de acordo com o calendário a afixar brevemente, no portal do agrupamento.

https://aesampaio.pt/portaldoc/anoletivo/2020/Plano_organizacao_ensino_20.21.pdf
https://aesampaio.pt/portaldoc/anoletivo/2020/Plano_Contingencia_AES_2020_21.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/09/Referencial-Escolas-2021-2022_versao_final.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/09/Referencial-Escolas-2021-2022_versao_final.pdf
https://aesampaio.pt/portaldoc/anoletivo/2021/AgES_reunioesEE.pdf
https://aesampaio.pt/portaldoc/anoletivo/2021/reunioes_EE_alunos_5ano_21_22.pdf

