Informação n.º 3/Set/20_21
Início do Ano Letivo - Orientações

Caros Encarregados de Educação,
De acordo com a informação já veiculada anteriormente na página do Agrupamento,
estamos preparados para dar início a um novo ano letivo numa realidade diferente da
habitual.
Tendo presentes todas as orientações para o ano letivo 2020/2021, quer da DGS, quer
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), implementámos um conjunto
de medidas que visam garantir condições para um ensino presencial com a maior
normalidade e segurança possíveis.
O ano letivo 2020/21 será diferente do anterior na organização, nos horários, nas
acessibilidades, prevendo-se que o regime presencial seja a regra e que os regimes misto e
não presencial sejam exceção (a autorizar pela DGEstE, mediante parecer da Direção Geral
de Saúde (DGS)).
A saúde de todos depende do envolvimento e cumprimento das regras por parte de
alunos, encarregados de educação (EE), pessoal docente e não docente. Será necessário
uma adaptação e reorganização constantes, decorrentes da avaliação que será efetuada
diariamente.
Orientações gerais
•

Dado que este ano letivo os contactos próximos devem ser evitados, privilegiar-se-á o
circuito digital, sempre que possível, para a transmissão das informações: página do
agrupamento (http://www.aemgnascente.pt/); correio eletrónico.

•

Os Educadores/Professores Titulares/Diretores de Turma transmitirão informações
mais detalhadas sobre o início das atividades letivas, de acordo com o definido no
calendário de abertura do ano letivo.

•

O Plano de Contingência do Agrupamento está a ser alvo de atualização e será
disponibilizado oportunamente na página do Agrupamento.
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Acesso aos Estabelecimentos Escolares
•

O acesso aos estabelecimentos escolares é condicionado, não sendo permitida a
entrada dos encarregados de educação no recinto escolar para acompanhar o seu
educando.

•

A entrada de alunos a partir do 2.º ciclo, de pessoal docente, não docente e
demais comunidade educativa nas instalações escolares está condicionada ao uso
de máscara.

Proteção e higienização
•

No primeiro dia de aulas, será entregue, a cada aluno, um kit com três máscaras
laváveis e reutilizáveis, para serem usadas durante o primeiro período, e uma bolsa
para guardar a máscara nos períodos em que não seja obrigatória/necessária a sua
utilização, nomeadamente durante a realização da atividade física nas aulas de
Educação Física, na utilização de instrumentos de sopro nas aulas de Educação
Musical e durante as refeições.

•

À entrada de cada escola, estará sempre uma assistente operacional disponibilizando
uma solução antisséptica de base alcoólica para a desinfeção das mãos dos alunos,
havendo reforço de desinfetantes dentro dos edifícios e salas de aula.

•

A higienização e limpeza das salas é feita no final do dia, sempre que necessário, e
ainda sempre que haja reorganização de grupos (casos pontuais).

Organização e circulação nos espaços escolares
•

Cada turma tem uma sala de aula atribuída, só necessitando de trocar de sala para
aulas específicas. Os docentes darão informação específica no início do ano.

•

Não haverá utilização de cacifos, deixando cada aluno o material na respetiva sala.

•

Quando as condições atmosféricas não permitirem a aula no exterior, ou sempre que
o professor assim o entender, as aulas de Educação Física decorrerão na sala
atribuída à turma.

•

A circulação dos alunos nos espaços escolares deve respeitar os circuitos
assinalados e cumprir as indicações dos assistentes operacionais.

•

Para cada Grupo/Turma, está definida e devidamente assinalada uma zona de
convívio /recreio, no exterior, sendo necessário que cada aluno permaneça junto da
sua turma e mantenha o distanciamento social.

•

Os campos de jogos estarão reservados para as aulas de Educação Física não sendo
permitida a sua utilização para outros fins nem o uso de bolas pessoais.

•

Este ano letivo não haverá sinal sonoro de entrada e de saída, o que pressupõe maior

Escola Sede: EB Prof. Alberto Nery Capucho
Rua Fernando Pessoa
2430-526 Marinha Grande
Telefone: 244570270
mail:agr.mgnascente@gmail.com

Escola Secundária de Pinhal do Rei
Rua Dra. Amélia Cândida Ponto da Boavista
2430-053 Marinha Grande
Telefone: 244 555 170

autonomia e responsabilidade por parte de toda a comunidade educativa.
•

Só será permitida a permanência dos alunos no espaço escolar durante o seu horário
letivo.

Bibliotecas Escolares
•

O horário de funcionamento das bibliotecas escolares é o seguinte:
Escola João Beare – 9:00 às 15:30
EBNC – 8:30 às 17:15
ESPR – 8:15 às 17:30

•

A capacidade de utilização está afixada à entrada de cada biblioteca, sendo dada
prioridade a atividades em complemento das atividades letivas e a alunos que
estejam livres em função da ausência do professor.

Refeitórios e Bufetes
•

Os alunos da educação pré-escolar e 1.º CEB fazem a refeição do almoço nos
seguintes moldes e horários:

Pré-escolar

Turno único

Turno 1

Turno 2

JI

Situação A

11:45 – 12:30

-------

-------

-------

Situação B

-------

11:45 – 12:30

12:45 – 13:15

-------

1.º CEB

Turno único

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Situação A

12:30 – 13:15

------

------

-------

Situação B

------

12:00 – 12:30

12:45 – 13:15

13:30 – 14:00

•

Os refeitórios da EB Prof. Alberto Nery Capucho (EBNC) e da Escola Secundária
Pinhal do Rei (ESPR) funcionam das 12:00 às 14:30.

•

Atendendo à obrigatoriedade de assegurar o cumprimento de todas as normas de
higiene e distanciamento físico, e ainda da redução da capacidade dos refeitórios,
prevê-se um tempo de espera alongado, pelo que este espaço deverá ser utilizado,
prioritariamente, pelos alunos cujo horário implique a permanência na escola nos dois
turnos, manhã e tarde. Apela-se a todos os EE que, se possível, e sempre que o seu
educando tenha aulas apenas no turno da manhã e/ou da tarde, a refeição seja feita
em casa.

•

A aquisição das senhas de almoço deve ser feita pelos encarregados de educação,
preferencialmente através do GIAE online.
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•

Até ao final do mês de setembro não haverá serviço de Bufete, pelo que os alunos
deverão trazer lanche de casa. Esta situação será avaliada nessa altura.

Horários e permanência nos recintos escolares
•

Para evitar a concentração desnecessária de alunos no recinto escolar,
procedemos

ao

desfasamento

dos

horários

de

entrada

das

diferentes

turmas/grupos, quando necessário e/ou possível, permitindo intervalos/recreios e
almoços com horários diferenciados, de forma a evitar aglomerados e permitir um
maior distanciamento entre todos.
•

É fundamental o cumprimento rigoroso dos horários por parte dos alunos.

1.º CEB

Entrada

Intervalo

Almoço

Saída

Intervalo

AECs

Horário A

9:00

10:30-11:00

12:00-13:30

15:30

15:30-16:00

16:00-17:00

Horário B

9:00

11:00-11:30

12:30-14:00

15:30

15:30-16:00

16:00-17:00

EBNC

Aulas
Turno Manhã

5.º e 6º

8:35 – 13:05

EBNC/ESPR
3º CEB /
SEC
•

Intervalos
Manhã
1015 - 10:30
12:10 - 12:15

Aulas
Turno Manhã
8:15 – 13:35

Intervalos
Manhã
9:55 - 10:10
11:50 – 11:55

Aulas
Turno Tarde

Intervalos
Tarde

13:20 – 16:50

15:00 – 15:10

Aulas
Turno Tarde

Intervalos
Tarde

13:45 – 18:05

15:25 – 15:35

Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo na ausência do docente titular, sempre que
possível, será assegurada a sua substituição (educação pré-escolar pela assistente
operacional e no 1.º ciclo, por um docente do mesmo grupo de recrutamento).

•

Nos 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, sempre que se verifique a ausência do
professor no último tempo do turno, os alunos poderão sair da escola. Nos outros
tempos, o acompanhamento dos alunos será assegurado, sempre que possível, por
um docente ou, caso as condições o permitam, permanecerão no espaço reservado
para a turma (sala ou exterior).

Solicito, a todos os encarregados de educação, melhor acompanhamento dos vossos
educandos, fomentando o sentido de responsabilidade no cumprimento e respeito pelas
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normas de funcionamento definidas, e agradeço a vossa colaboração de modo a
ultrapassarmos os constrangimentos decorrentes da situação em que vivemos.

A Diretora
Ana Paula Carvalho
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