
Nota de Abertura do ano letivo 2022/2023

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

2022/2023 tranquilo, desafiante e pleno de sucesso. Queremos dar as boas vindas a todos, em particular aos novos

alunos e docentes. 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 sem os constrangimentos associados à pandemia. No entanto, algumas dificuldades como

a falta de docentes em algumas disciplinas e a sobrelotação das escolas persistem. Contamos com o

empenhamento e entusiasmo de todos para tornear estas dificuldades e atingir os objetivos a que nos propomos.

Continuará a ser fundamental o contributo de toda a comunidade educativa no trabalho a realizar no dia-a-dia com

as nossas crianças e alunos. Só assim será possível garantir as condições adequadas de trabalho, segurança, saúde e

sucesso de todos.

Sabemos que o regresso às aulas traz renovadas expectativas, pelo que antecipamos algumas alterações a ter em

conta neste novo ano. A primeira e, provavelmente, a de maior impacto é a transferência de competências para a

autarquia que levou a uma mudança no programa de alunos, passando do GIAE para o E360 e +Inovar. Outras

alterações: integração do Projeto Piloto dos Manuais Digitais nas turmas do 7º ano; substituição da disciplina de

Assembleia de Turma (AT), no 3º ciclo por uma hora de atendimento do Diretor de Turma aos alunos; introdução de

uma hora de atendimento do Diretor de Turma aos alunos, no ensino secundário; modificação da disposição das

mesas nas salas de aula na EB Castelo e, em algumas salas, na ES Sampaio, no sentido da promoção de

metodologias ativas em sala de aula; utilização dos dois últimos tempos da tarde de quarta-feira para realizar

reuniões nas escolas EB Castelo e ES Sampaio (não foi possível reservar toda a tarde como estava previsto no PDCP),

entre outras alterações.

O ano letivo anterior foi particularmente difícil pelo contexto em que decorreu e pelo número de documentos que

elaborámos e aplicámos. Referimo-nos ao novo Projeto Educativo, ao Planeamento Estratégico da Autoavaliação, ao

Plano Anual de Atividades, ao Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas, ao Plano 21/23 Escola+, ao

Projeto MAIA. Estamos agora em condições de dar continuidade a todo esse trabalho, melhorando-o e

optimizando-o.

Estamos prontos para receber os nossos alunos! Surgirão, certamente, nos primeiros dias, dúvidas, incertezas e

pequenas falhas organizativas, mas cá estaremos para esclarecer e apoiar no que for necessário.

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

Os nossos melhores cumprimentos,

Sampaio, 12 de setembro de 2022

A direção do AES



Anexo à nota de abertura do ano letivo 2022/2023

Informações para o arranque do ano letivo 2022/2023

As atividades letivas, para todos os níveis de ensino, terão início no dia 16 de setembro de acordo com o horário

dos alunos.

Procedimentos relativos às refeições e cartões dos alunos:

● Pré-escolar e 1º ciclo

○ mantêm-se os procedimentos que já estavam instituídos, ou seja, faturação mensal aos

encarregados de educação.

● 2º ciclo, 3º ciclo e secundário

○ Cada aluno terá um cartão físico ao qual serão associadas duas contas: uma só para o refeitório e

outra para as restantes despesas (papelaria, bar de alunos e reprografia).

○ Relativamente ao carregamento de cartões, os encarregados de educação irão receber um ofício,

por e-mail, enviado pela CMS, com os códigos para aceder à plataforma para carregamentos dos

cartões dos alunos. No ofício existirá uma hiperligação com instruções.

Caso, até dia 15 de setembro, ainda não seja possível aceder a esta plataforma, será criada uma

alternativa para os alunos poderem ter acesso ao bar e ao refeitório que será divulgada no portal do

agrupamento.


