
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LOURINHÃ 

Abertura do Ano Letivo 2020/2021 

Informações a pais e encarregados de educação 

 Aproximamo-nos do início de um ano letivo atípico que exige de todos nós 
alterações de comportamentos no quotidiano das escolas em linha com as 
orientações da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Educação. 

Face a esta nova realidade, e porque queremos que os alunos tenham a 
oportunidade de voltar à escola com alguma serenidade, após um longo período 
de ausência, o Agrupamento adotou regras de funcionamento registadas no seu 
Plano de Contingência que será brevemente disponibilizado na nossa página 
eletrónica. 

Certos de que contamos com a compreensão dos encarregados de educação (EE) 
e da restante comunidade educativa, informamos não ser possível fazer 
reuniões presenciais com todos os anos/turmas, pelo que serão privilegiados os 
meios tecnológicos. Os professores titulares e os diretores de turma entrarão 
em contacto com os respetivos EE para aferir horários e disponibilidade e 
prestar os esclarecimentos necessários. 

No caso dos anos/turmas onde as reuniões são presenciais apela-se a que esteja 
apenas um adulto. 

O uso da máscara e do cumprimento de todas as regras de higiene, 
distanciamento social e de etiqueta respiratória devem ser criteriosamente 
respeitadas. Contamos com a vossa preciosa colaboração! 

Entretanto, foram adotados alguns procedimentos na preparação das atividades 
letivas presenciais nos vários níveis e estabelecimentos de ensino fazendo o 
desfasamento de horas de entrada e de saída (com exceção nas escolas do pré-
escolar e 1.º ciclo), diminuição dos intervalos, atribuição de uma sala fixa de 
modo a que cada turma assista ao maior número de aulas no mesmo espaço, 
determinação de circuitos distintos e o desfasamento de horários de intervalos 
e de almoços. Todas estas informações serão transmitidas atempadamente 
pelos professores titulares e/ou diretores de turma. 

A toda a comunidade, em especial aos nossos alunos e encarregados de 
educação, pessoal docente e não docente, desejamos um bom regresso às 
aulas com serenidade e muita colaboração! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendarização das atividades de abertura do ano letivo 
2020/2021 

Pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 

  

Dia Nível Atividade Hora 

16 de 
setembro 

(4.ªf) 

Pré-
escolar 

Receção aos encarregados de 
educação dos alunos de 3 anos e 

de alunos que entram pela 
primeira vez nesse Jardim de 

Infância 

Consultar a hora 
no 

estabelecimento 

1.º 
ciclo 

Receção aos encarregados de 
educação dos alunos do 1.º ano e 
de alunos que estão pela primeira 

vez nessa escola 

Consultar a hora 
no 

estabelecimento 

17 de 
setembro 

(5.ªf) 

Pré-
escolar 

Receção aos alunos de 4 e de 5 
anos 

Das 9.30h às 
11.00h 

1.º 
ciclo 

Receção aos alunos do 2.º, 3.º e 
4.º ano 

Das 9.30h às 
11.00h 

 
 
 
 

EB Dr. Afonso Rodrigues Pereira (Miragaia) 

Receção apenas para os alunos 

 

Dia 16 de setembro (4ª f) 

5º ano 

Horas Turma e sala 

9h30 5ºA ET1 

14h 5ºB 2.3 

16h 5ºC 2.5 

Nota: no dia 17 os alunos do 5º ano de escolaridade estão dispensados. 

 
 



Dia 17 de setembro (5ª f)   

6º, 7º, 8º e 9º ano 

Horas Turma e sala Turma e sala 

9h 6ºA 2.10 6ºB 1.8 

10h 6ºC 2.12 7ºA 2.8 

11h 7ºB 1.11 7ºC 2.2 

12h 7ºD 2.4 8ºA CN1 

14h 8ºB 2.13 8ºC CN3 

15h 9ºA 2.6 9ºB 1.10 

16h 9ºC 2.11 9ºD EV2 

  
 
 
 

Escola Secundária Dr. João Manuel da Costa Delgado 

Receção apenas para os alunos 

 
 
 

Dia 16 de setembro (4.ªf)  

10.º ano 

Horas Turma e sala Turma e sala 

9h 10.º A Sala 9 10.º B Sala 1 

10h 10.º C Sala 10 10.º D Sala 5 

11h 10.º E Sala 11 10.º F Sala 3 

12h 10.º G Sala 12 1.º PH Sala 4 

14h 1.º PJ Sala 9 

  

Notas: no dia 17 é só para os alunos do 11.º e 12.º ano. Os alunos do 10.º ano 
estão dispensados. 



 
 
 

Dia 17 de setembro (5.ªf) 

11.º e 12.º ano 

Horas Turma e sala Turma e sala 

9h 11.º A Sala 9 11.º B Sala 1 

10h 11.º C Sala 10 11.º D Sala 2 

11h 11.º E Sala 11 11.º F Sala 3 

12h 2.º PG Sala 12 2.º PH Sala 4 

14h 2.º PI Sala 9 12.º A Sala 1 

15h 12.º B Sala 10 12.º C Sala 2 

16h 12.º D Sala 11 12.º E Sala 3 

17h 3.º PF Sala 12 3.º PG Sala 4 

  

 


