AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
JOÃO DA ROSA

ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2020/2021

Exmo(a) Sr(a) Encarregado(a) de Educação,
A preocupação de obedecer às diretivas da DGS no sentido de organizar o próximo ano letivo
seguindo a máxima do distanciamento social e, simultaneamente, criar mecanismos para um mais
efetivo acompanhamento pedagógico de todos os nossos alunos, levaram-nos a criar um modelo
de funcionamento do próximo ano letivo nos estabelecimentos com Pré Escolar e 1º Ciclo que
obrigava a uma dinâmica de turnos e a uma maior extensão do horário de funcionamento dos
referidos estabelecimentos.
Conscientes que nenhuma solução poderá ser do agrado de todos, mas sem perder de vista o
enorme esforço que todos teremos de fazer no sentido de diminuir a densidade de utilização dos
nossos espaços, fomos recebendo alguns contributos que indicavam alguns transtornos que esta
solução estaria a provocar às famílias. Consequentemente, entendi que urgia uma reformulação da
organização letiva, pelo que o 1º Ciclo passará a reger-se pelos seguintes horários de
funcionamento:
O período letivo para os alunos de 1º e 2º anos decorre entre as 09.00 h e as 15.30 h, com período
de almoço entre as 12.00 h e as 13.30 h. As AEC decorrerão entre as 15.30 h e as 16.30 h.
No que diz respeito aos alunos de 3º e 4º anos, o seu período letivo tem início às 09.30 e o final às
16.00 h, com período de almoço entre as 13.00 h e as 14.30 h. As AEC decorrerão entre as 16.30 h e
as 17.30 h.
Em face desta nova realidade, o inquérito que se encontrava em curso relativamente à inscrição
nas AEC, necessidade de almoçar na escola e de permanência na escola para além da componente
letiva, fica suspenso até ao início de setembro.
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