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Comunicação 1 - ABERTURA DO ANO LETIVO 2020/2021 

Caros Pais e Encarregados de Educação: 

 

Depois de um ano escolar tão atípico, como o de 2019/2020, eis que se nos apresenta um novo 

ano a exigir a necessidade de novas condições de organização e funcionamento da escola, para 

que as nossas crianças e jovens voltem às suas rotinas escolares, com a garantia de que o podem 

fazer em segurança. 

Provavelmente será um ano marcado por mais desafios que o anterior, que vai exigir de cada um 

nós a capacidade de se adaptar, de se reinventar em relação à forma de estar, ao 

relacionamento com os outros, aos novos procedimentos de estar na escola e até à organização 

da própria escola. 

Só com a colaboração de todos (alunos, pais, docentes, assistentes, autarquias, equipa de saúde 

escolar, …) conseguiremos levar a bom porto este grande desafio. 

Juntos vamos ser capazes de enfrentar as dificuldades e contribuir para o bem-estar das nossas 

crianças e jovens...  

Seguindo as orientações emanadas dos Ministérios da Educação e da Saúde para a organização do ano 

letivo 2020/2021, houve necessidade de proceder a alterações significativas na organização e 

funcionamento dos estabelecimentos escolares.  

O conhecimento das condições agora divulgadas apresenta-se da maior importância para a 

organização da vida das famílias de forma a preparem o novo ano, assim informa-se que:  

 

1. Os alunos do pré-escolar e 1º ciclo manterão o regime de funcionamento habitual em cada 

uma das escolas do Agrupamento, porém haverá limitações no acesso às instalações escolares, 

bem como na utilização de espaços comuns (refeitório, recreios, …) e incentivados os 

procedimentos de higienização das mãos de forma frequente. 

 

2. Para os alunos do 2º e 3º ciclo, dada a sobrelotação da escola, privilegiou-se a presença do 

menor número de alunos no recinto escolar. Para isso, foram definidos dois turnos:  

             2.º ciclo %º e 6º ano) – manhã – entre as 8:00h e 13:15h 

             3.º ciclo (7º,8º e 9ºano)– tarde – entre as 13:20h e as 18:35h (com exceção de 4 turmas). 
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Cada turma ocupará a sua sala de aulas durante o dia letivo, evitando-se a circulação nos 

corredores. 

 

3. No primeiro dia de aulas, será distribuído um conjunto de três máscaras (reutilizáveis e 

laváveis até 25 vezes) a cada aluno do 2º e 3º ciclo, que terá que usar obrigatoriamente máscara 

na escola. No primeiro dia, o aluno deverá trazer uma máscara social ou descartável.  

 

4. O bar /bufete não funcionará nas primeiras semanas. 

 

5. Funcionamento dos serviços administrativos – Os encarregados de educação que necessitem 

de se dirigir presencialmente aos serviços administrativos devem proceder à marcação 

antecipada do atendimento, por telefone ou para o email: secretaria@aeass.pt. 

 

6. A página da escola já está disponível em www.aeass.pt, onde serão divulgadas todas as 

informações, bem como os horários das turmas.  

 

7. De acordo com a transferência de competências para a Câmara Municipal de Sintra, o 

Agrupamento terá um novo programa de gestão de alunos, o E360, pelo que o programa INOVAR 

Alunos deixará de ser utilizado na comunicação com os encarregados de educação, 

oportunamente serão dadas mais informações. 

 
Junto a esta comunicação está anexada a calendarização dos principais momentos relativos à 
abertura do ano letivo. 
 
Albarraque, 28 de agosto de 2020 
 
A diretora 
 
Maria José Claudino  
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