Agrupamento de Escolas D. António Taipa
(Código 150769)

INFORMAÇÃO_ANO LETIVO 2020 | 2021
ANO LETIVO 2020 | 2021:
❖ 10 de setembro:
Disponibilização dos horários das turmas na página do Agrupamento (aefreamunde.com).

❖ 16 de setembro:
Receção aos alunos do 1º ao 12º Ano, em todas as Escolas do Agrupamento (apenas para os ALUNOS).
Os alunos do Pré-Escolar aguardam informação das Educadoras.

❖ 17 de setembro:
Início das atividades letivas em REGIME PRESENCIAL para todos os Ciclos de Ensino e Pré-Escolar.

HORÁRIOS DAS TURMAS:

Centros Escolares
❖

A Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico vão funcionar na modalidade dos anos anteriores.

Escola EB 2/3
❖
❖

5º e 7º Ano de Escolaridade – TURNO da MANHÃ (8h15 – 13h35) + uma tarde;
6º Ano de Escolaridade – TURNO da TARDE (13h00 – 18h20) + uma manhã;

ENSINO PROFISSIONAL (HOTELARIA e RESTAURAÇÃO – Técn. de Cozinha e Pastelaria) – 10ºH / 11ºE / 12ºE ❖
Atendendo à sua especificidade, funcionará de acordo com o seu plano de formação.

Escola SECUNDÁRIA
❖ 8º e 10º Ano de Escolaridade – predominantemente de TARDE (13h00 – 18h20)
❖ 9º, 11º e 12º Ano de Escolaridade – predominantemente de MANHÃ (8h15 – 13h35);

ENSINO PROFISSIONAL (ELETRÓNICA e AUTOMAÇÃO – Técn. de Eletrónica, Automação e Computadores) – 10ºG / 11ºF / 12ºF
❖ Atendendo à sua especificidade, funcionará de acordo com o seu plano de formação.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
❖

Na receção aos alunos, os Encarregados de Educação NÃO ACOMPANHAM os alunos dentro da Escola;

❖

As reuniões com os Encarregados de Educação serão agendadas oportunamente;

❖

Cada turma tem uma sala de aula atribuída (só sairão dessa sala para ter Educação Física);

❖

O Bufete estará encerrado temporariamente. Os alunos devem trazer lanche para a escola;

❖

Os alunos apenas almoçam na cantina da Escola nos dias em que têm turno duplo (manhã e tarde);

❖

Os alunos devem tirar a senha para almoço via online, na página do Agrupamento (GIAE Alunos);

❖

Após 15 minutos do início das aulas, os portões das Escolas serão fechados;

❖

NÃO serão permitidas saídas do recinto escolar durante o turno letivo;

❖

Obrigatório o uso de máscara (serão entregues máscaras para o 1º Período no dia da receção);

❖

Higienizar as mãos regularmente;

❖

Devem respeitar a sinalética e as orientações do Pessoal Docente e Não Docente.
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