ANO LETIVO
2021-2022
Informação para os
Encarregados de Educação

Calendário Escolar
Início do ano letivo
17 de setembro de 2021

Interrupção do Natal
20 a 31 de dezembro de 2021

Avaliação Externa

Interrupção do Carnaval
28 de fevereiro a 2 de março de 2022

Interrupção da Páscoa
6 de abril a 18 de abril de 2022

Prova de Aferição
Terão lugar em maio e junho, para os alunos dos
5º e 8º anos

Provas finais

Final do ano letivo
5º, 6º , 7º e 8º - 15 de junho de 2022
9º - 7 de junho de 2022

Terão lugar em junho e julho, para os alunos do 9º
ano
Oportunamente serão fornecidas mais informações

Plano de Estudos
2º Ciclo—5º ano
Introdução
de
novas
disciplinas: Tecnologias da
Informação e Comunicação e
Cidadania e Desenvolvimento.

3º Ciclo—7º ano
Introdução
de
novas
disciplinas:
Francês,
Geografia, História e FísicoQuímica, que dão continuidade
no 8º e 9º anos.

Contactos com o/a Diretor/a
Os contactos deverão ser feitos por email e por
telefone. Só em situações excecionais deverão
ser feitas reuniões, sempre com marcação
prévia com o/a Diretor/a de Turma;
Os Encarregados de Educação devem manter
sempre atualizados todos os contactos
telefónicos, email e morada, informando a
Escola em caso de alteração.

Assiduidade / Pontualidade
Reforça-se a importância do cumprimento da assiduidade e da
pontualidade, bem como da justificação de faltas atempadamente,
através de contacto como o/a Diretor/a de Turma.

Será distribuído um email institucional a cada um dos alunos do
Agrupamento, para comunicação interna e acesso às Plataformas
educativas.

Na situação em que vivemos e de forma a minimizar o risco de transmissão
da COVID-19, torna-se obrigatório, que no início do ano letivo, com o
regresso às atividades letivas estejam reforçadas as condições de segurança
e higiene da Escola. Assim sendo, cabe-nos a todos, com rigor e
responsabilidade, cumprir as regras de conduta estabelecidas para a
utilização dos diferentes espaços escolares, de forma a contribuir para o
bem-estar e segurança de todos e de cada um de nós, contando desde já
com a compreensão/colaboração do Encarregados de Educação.

Medidas Gerais
•

Serão distribuídos kits de máscaras a todos os alunos. Alerta-se para a utilização correta
das máscaras e para a higienização das mesmas;

•

Diariamente, será feito, na portaria, o controlo da temperatura corporal dos alunos (sem
registo escrito), desde que o Encarregado de Educação não manifeste o seu desacordo;
caso o aluno apresente uma temperatura superior a 37,8ºC será contactado o Encarregado
de Educação e o aluno será encaminhado para a sala de isolamento;

•

Caso o aluno se apresente febril antes de sair de casa, não se deverá dirigir à escola,
mesmo após tomar medicação;

•

O aluno deverá apresentar-se sempre com a máscara corretamente colocada para que
possa entrar no recinto escolar; caso não o faça será reencaminhado para casa, para que
possa ir buscar a máscara;

•

Devido à situação pandémica, não haverá lugar a partilha de cacifos, exceto na situação
de coabitação;

•

Solicita-se que os alunos tragam os lanches da manhã e/ou tarde de casa, sempre que
possível, de forma a reduzir o número de alunos que acede ao bufete durante os
intervalos;

•

Desinfetar regularmente as mãos;

•

Seguir rigorosamente os circuitos de entrada e saída dos diferentes espaços;

•

Cumprir o distanciamento social;

•

Não permanecer no espaço exterior, junto ao portão da Escola.

Medidas Educação Física
•

Todos os alunos deverão vir equipados de casa;

•

No acesso e permanência no balneário é obrigatória a utilização de máscara, apenas
retirada para a realização da aula;

•

Não haverá saco de valores (os valores ficarão dentro das mochilas
nos balneários) devendo evitar-se trazer objetos de valor para as
aulas, dado que a escola não se responsabiliza pelo seu eventual
desaparecimento.

•

À entrada do pavilhão todos os alunos terão que higienizar as mãos e
o calçado no tapete desinfetante.

O aluno fará, obrigatoriamente, a apresentação diária
do cartão eletrónico, como elemento imprescindível
para a entrada do aluno na Escola, para marcação de
almoços e para a aquisição de materiais e bens de
consumo (papelaria e bufete). A marcação das
refeições, a aquisição do cartão, o aluguer do cacifo e
o carregamento do cartão deverão ser feitas preferencialmente por via
eletrónica. Na impossibilidade de o fazer digitalmente, deverá ser o próprio
aluno a fazê-lo na Escola.

No sítio do Agrupamento (www.aems.pt) poderá
encontrar:
• O Projeto Educativo;
• O Regulamento Interno;
• O Plano Anual de Atividades;
• O Plano de Contingência;
• O Estatuto do Aluno;
• Informação sobre o Cartão do Aluno (carregamento)
• Informação sobre as Plataformas GIAE (aquisição de refeições e serviços) e
E360;
• Outras informações...

