Circular n.º 2 – 2020/2021

Como é do conhecimento público todas as escolas irão iniciar as atividades letivas e formativas
no próximo ano em regime 100% presencial.
Assim o calendário das atividades inerentes ao início do ano letivo é o seguinte:
Atividade

Calendário

Observações

Afixação dos horários e turmas

11 de setembro às 10h

Afixação nas várias escolas
do Agrupamento

Reunião das Educadoras com os
Pais/Encarregados de educação
da Educação Pré-escolar

Reunião do Professor titular de
turma com os Pais/Encarregados
de educação do 1º Ciclo.
Reunião dos Encarregados de
Educação e dos alunos das
Turmas dos 2º e 3º Ciclo e do
Ensino Secundário com os
respetivos Diretores de Turma*
Início efetivo das aulas

14 e 15 de setembro
Duração aproximada de
1h
15 e 16 de setembro
Duração aproximada de
1h
15 e 16 de setembro
Duração aproximada de
1h

Salas e horários indicados
em calendário anexo à
presente Circular

Salas e horários indicados
em calendário anexo à
presente Circular

Salas e horários indicados
em calendário anexo à
presente Circular

17 de setembro

-------------

*De forma a evitar concentração excessiva de pessoas nas salas de receção deverá
comparecer à reunião um adulto acompanhando cada aluno.

1. No sentido de esclarecer alunos e encarregados de educação, que no atual contexto têm
legitimamente um conjunto de preocupações acrescidas, informa-se que no respeitante aos
horários dos alunos o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral, nas reuniões realizadas
respetivamente em 27 de julho e 28 de julho, decidiram, de forma a permitir uma menor
concentração de alunos no espaço escolar, a seguinte organização:
a) Na Escola D. Martinho Castelo Branco as turmas dos 5º e 6º anos funcionarão
predominantemente no período da manhã e as turmas dos 7º e 8º anos funcionarão
predominantemente no período da tarde;

b) Na Escola Secundária Poeta António Aleixo as turmas dos 9º e 10º anos funcionarão
predominantemente no período da manhã e as turmas dos 11º e 12º anos funcionarão
predominantemente no período da tarde.
c) No Centro Escolar do Pontal as turmas funcionarão no horário normal (indicado no ponto
3.1.) uma vez que continuarão a existir as Atividades de Enriquecimento Curricular e a
Componente de Apoio à Família.

2. Relativamente às regras de funcionamento inerentes á atual situação de pandemia, e
independentemente dos esclarecimentos mais específicos que irão ser transmitidas nas
reuniões com os Encarregados de Educação, importa desde já informar que:
-A entrada na Escola de todos os utentes, com exceção dos alunos do Pré-escolar e do 1º
Ciclo, implica a utilização obrigatória de máscara de proteção individual;
-Irão ser distribuídas máscaras aos alunos dos 2º e 3º Ciclos e do Ensino Secundário na
reunião com os Encarregados de Educação prevista no calendário anteriormente referido.

3. Relativamente aos procedimentos adotados inerentes á atual situação de pandemia, e
independentemente dos esclarecimentos mais específicos que irão ser transmitidas nas
reuniões com os Encarregados de Educação, informa-se que:
3.1. No Centro Escolar do Pontal, durante o período letivo, os Encarregados de Educação
não poderão entrar na zona onde se desenvolvem as atividades do ensino Pré-escolar. Toda a
zona (interior e exterior) onde se desenvolvem as atividades do Pré-escolar é considerada uma
“zona limpa”. Em face dessa situação está a ser aberta uma nova porta exterior que dá
diretamente para a entrada da zona do Pré-escolar. Os Pais entregarão os seus filhos nessa
porta que depois de higienizarem as mãos e o calçado em tapete próprio para o efeito, serão
encaminhados e acompanhados para a sua sala por funcionários destacados para o efeito.
Ainda relativamente ao Pré-escolar foi criado um espaço específico para a maioria das
refeições destes alunos de forma a permitir uma menor concentração de crianças no refeitório.
O refeitório dos alunos do 1º Ciclo foi reorganizado de forma que os alunos não estejam
sentados de frente uns para os outros.
As atividades exteriores realizadas no período da manhã e o intervalo da tarde dos alunos do
Pré-escolar, assim como os espaços a ocupar, irão ser desfasados de forma a diminuir a

concentração das crianças nos espaços exteriores. O horário letivo mantem-se igual ao do ano
letivo anterior com entrada às 9.00 e saída às 15.30.
De forma a diminuir a concentração de alunos do 1º Ciclo à entrada no período da manhã, o
horário de entrada dos alunos dos 1º e 2º anos será às 8.45 e o horário de entrada dos
alunos dos 3º e 4º anos será às 9.00.
3.2. Na Escola D. Martinho Castelo Branco, além do desfasamento possível dos horários já
referida anteriormente e da obrigatoriedade de utilização de máscaras em todo o recinto
escolar (exceto no momento das refeições e da prática de educação física), foi criada uma 2ª
zona de atendimento no bar dos alunos de forma a diminuir a concentração nessa área. Foi
reorganizado o refeitório de forma a que os alunos não estejam sentados de frente uns para os
outros.
Os alunos manter-se-ão sempre que possível na mesma sala, exceto quando tiverem
disciplinas que ocupem espaços específicos (designadamente Educação Física, Educação
Tecnológica/Visual e TIC). Quando os alunos entrarem numa sala que anteriormente foi
ocupada por outros alunos são responsáveis pela higienização da sua cadeira e da sua mesa
sob orientação do professor e com materiais fornecidos pela escola.
3.3. Na Escola Secundária Poeta António Aleixo além do desfasamento possível dos
horários já referida anteriormente e da obrigatoriedade de utilização de máscaras em todo o
recinto escolar (exceto no momento das refeições e da prática de educação física) foi criado
também um 2º local de atendimento (para professores e funcionários) e reorganizado o
existente de forma a diminuir a concentração de utentes nessa área. O número de produtos
disponibilizados foi reduzido para que sejam aplicadas todas as condições higiénico-sanitárias
recomendadas. Foi igualmente reorganizado o refeitório de forma a que os alunos não estejam
sentados de frente uns para os outros.
Os alunos manter-se-ão sempre que possível na mesma sala, exceto quando tiverem
disciplinas que ocupem espaços específicos (designadamente Educação Física, atividades
laboratoriais, artísticas e/ou tecnológicas). Quando os alunos entrarem numa sala que
anteriormente foi ocupada por outros alunos, são responsáveis pela higienização da sua
cadeira e da sua mesa sob orientação do professor e com materiais fornecidos pela escola.

4. Para todas as escolas do Agrupamento foram adquiridos, para além de todo o material de
desinfeção adequado e recomendado, nebulizadores de forma que todas as salas de aula
fossem devidamente higienizadas no final de cada dia, assim como tapetes de desinfeção de

calçado para as entradas de pavilhões e do Pré-escolar. Foram igualmente adquiridos
nebulizadores móveis para a desinfeção do material desportivo.
Todas as escolas do Agrupamento têm uma sala de isolamento, devidamente equipada com os
materiais recomendados, para a qual serão encaminhadas eventuais situações que levantem
dúvidas em face da sintomatologia apresentada.

5. Independentemente das medidas tomadas ou de outras que eventualmente possam vir a ser
tomadas em face das necessidades, importa salientar que os aspetos mais importantes
prendem-se com a necessidade do cumprimento do distanciamento social, o cumprimento da
etiqueta respiratória, a desinfeção frequente das mãos, a utilização de máscara e o
cumprimento das normas internas do Agrupamento.
Apelamos aos pais e encarregados de educação que sensibilizem os seus educandos para o
cumprimento rigoroso de todas as normas em defesa da saúde de todos.
Com a certeza que as nossas escolas vão ser locais seguros onde as crianças e os
jovens terão todas as condições de aprendizagem, desejamos a todos os votos de um
bom ano letivo.

Portimão, 4 de setembro de 2020
O Diretor
Luís Manuel da Silva Correia

