Abertura do ano letivo 2020/2021 e medidas adotadas no
plano de contingência para a doença da COVID-19
• O ano letivo terá início, em regime presencial, no dia 17 de setembro para o pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º
ciclos, com atividades de receção (de acordo com o calendário apresentado no final) e cumprimento do
horário semanal a partir do dia seguinte, 18 de Setembro.
• As turmas estão afixadas em cada estabelecimento desde o dia 7 de setembro.
• Os horários das turmas de 2.º e 3.º ciclos serão afixados e entregues aos alunos no dia da receção.
• Tendo como princípio o menor número de pessoas, o menor tempo de permanência nas escolas e a não
aglomeração de alunos nos intervalos e entrada / saída das escolas, sobretudo em Serpa e Pias, os
horários de funcionamento sofreram algumas alterações relativamente a anteriores anos letivos.

Horários de funcionamento nas várias escolas do Agrupamento
Vales Mortos
Educação Pré-Escolar e 1º ciclo,
9:00 - 12:30, (intervalo de 30 min).
13:30- 15:00, seguindo-se as AAAF e as AEC.

Vale de Vargo e Brinches
Educação Pré-Escolar e 1º ciclo,
9:00 - 12:30, (intervalo de 30 min).
14:00- 15:30, seguindo-se as AEC (1º ciclo).

Escola Básica de Pias
Pré-escolar e 1.º ano
9:00 - 12:00
13:30 - 15:30 seguindo-se as AAAF e as AEC.
2º, 3º e 4º anos
8:45 - 12:15
13:45 - 15:15

Pré escolar e 1º ciclo - um intervalo de 30 minutos (manhã) o
mais desencontrado possível.

2.º e 3.º ciclos
8:30 - 13:30 (2 intervalos)
14:00 -17:15 (1 intervalo)
Desfasamento de entradas/saídas e dos intervalos, mesmo que isso implique mais
intervalos, não ultrapassando 30 minutos no período da manhã e 15 no da tarde.

Escola Sede – Centro Escolar e EB Abade Correia da Serra
Pré-escolar, 1.º e 2.º anos
9:00 - 12:30
14:00 - 15:30, seguindo-se as AAAF e as AEC
3º e 4º anos
8:30 - 12:00

Pré escolar e 1º ciclo - um intervalo de 30 minutos (manhã) o
mais desencontrado possível.

13:45 - 15:15, seguindo-se as AEC
2.º e 3.º ciclos
8:15 - 13:15 (2 intervalos)
14:00 -17:15 (1 intervalo)

Desfasamento de entradas/saídas e dos intervalos, mesmo que isso implique mais
intervalos, não ultrapassando 30 minutos no período da manhã e 15 no da tarde.

Receção aos alunos e Pais/Encarregados de Educação
Dada a situação atual, nas Escolas de Serpa e Pias, só haverá receção/reunião com os Pais/Encarregados
de Educação dos alunos do Pré-escolar, 1º e 5º ano de escolaridade, podendo apenas participar um
representante por aluno (as crianças/alunos não poderão participar nesta receção). Todos os participantes
deverão ser pontuais e fazer-se acompanhar de máscara e esferográfica.
Relativamente aos outros anos de escolaridade, para além das informações constantes neste comunicado
será entregue aos alunos, no dia de receção, brochura com informações específicas (horário, contacto
professor/DT, materiais necessários, etc.).

Dia e hora da receção aos Pais/Encarregados de Educação e alunos

Vales Mortos , Vale de Vargo e Brinches
Receção aos Pais/EE
Pré-escolar e 1.º ciclo

Receção aos alunos
Pré-escolar e 1.º ciclo

1.º Ciclo -15 de Setembro - 3ª F.
9:30 às 11:00

1.º Ciclo - 17 de Setembro -5ª F.
9:00 às 12:30

Escola

Brinches

Dia 18
6ª feira
Horário normal mas 1º ciclo
provavelmente ainda sem AEC’s

9.00/12.30 - 14.00/15.30

Pré-escolar - aguarda substituição da educadora, pelo que a data da receção aos pais e alunos será comunicada
logo que a educadora seja colocada

Vales
Mortos

15 de Setembro - 3ª Feira
10:00 às 11:30

17 de Setembro -5ª Feira
9:00 às 12:30

Vale de
Vargo

15 de Setembro - 3ª Feira
10:00 às 11:30

17 de Setembro -5ª Feira
9:00 às 12:30

Horário normal mas 1º ciclo
provavelmente ainda sem AEC’s e
sem serviço de refeições para
Pré-escolar e 1º Ciclo

9.00/12.30 - 13.30/15.00
Horário normal mas 1º ciclo
provavelmente ainda sem AEC’s

9.00/12.30 - 14.00/15.30

Nota: No dia 17, os alunos serão recebidos, ao Portão da escola, pelas respetivas educadoras/

professores(as).

Escola Básica de Pias

2.º Ciclo

1.º Ciclo

Pré- Escolar

Nível/
Ciclo

Ano/
Turma

Receção aos Pais/EE

Receção aos alunos

Pré-AP

14 de Setembro - 2ª Feira
10:00 às 11:30

17 de Setembro -5ª Feira 9:00 às 12:30
Apenas as crianças que já frequentavam
o Pré Escolar no ano anterior

Pré-BP

15 de Setembro - 3ª Feira
11:00 às 12:30

2.º AP

-----

3.º AP

-----

4.º AP

-----

5º Ano

17 de Setembro -5ª Feira
9:30 às 11:00

17 de Setembro -5ª Feira
9:30 às 11:00
(5ºAP -sala 6 / 5ºBP - sala 14)

6º Ano

----

17 de Setembro -5ª Feira
10:00 às 11:00
(6ºAP -sala 16 / 6ºBP - sala 15)

PIEF 2º

----

17 de Setembro -5ª Feira
11:15 às 12:15 (sala 18)

----

17 de Setembro -5ª Feira
14:00 às 15:00
(7ºAP -sala 12 / 7ºBP - sala 8)

----

17 de Setembro -5ª Feira
15:00 às 16:00
(8ºAP -sala 10 / 8ºBP - sala 4)

9º Ano

----

17 de Setembro -5ª Feira
16:00 às 17:00
(9ºAP -sala 11 / 6ºBP - sala 13)

PIEF 3º

----

17 de Setembro -5ª Feira
11:15 às 12:15 (sala 5)

8º Ano

Horário normal
Provavelmente ainda
sem serviço de refeições

9.00/12.00 - 13.30/15.30

aguarda substituição da educadora, pelo que a data da receção aos pais e alunos será comunicada logo que a
educadora seja colocada

1.º AP

7º Ano

Dia 18
6ª feira

17 de Setembro -5ª Feira
10:30 às 12:30

17 de Setembro -5ª Feira
9:00 às 11:00

9.00/12.00 – 13.30/15.30
8.45 / 12.15
13.45 / 15.15
Provavelmente ainda sem AEC’s
sem serviço de refeições

De acordo com horário da
turma
Provavelmente ainda
sem serviço de refeições

Nota: No dia 17, os alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo serão recebidos, ao Portão da escola, pelas
respetivas educadoras/ professores(as).

Escola Sede – Centro Escolar e EB Abade Correia da Serra

Pré- Escolar

Nível/
Ciclo

Receção aos Pais/EE

Pré-A

14 de Setembro - 2ª Feira
14:00 às 15:30

Pré-B

14 de Setembro - 2ª Feira
9:00 às 10:30

17 de Setembro -5ª Feira
9:00 às 12:30

Pré-C

14 de Setembro - 2ª Feira
16:00 às 17:30

Apenas as crianças que já frequentavam
o Pré-Escolar no ano anterior

Pré-D

14 de Setembro - 2ª Feira
11:00 às 12:30

1.º A

15 de Setembro - 3ª Feira
9:30 às 11:00

2.º Ciclo

1.º Ciclo

1.º B
1.º C

15 de Setembro - 3ª Feira
11:00 às 12:30-15 de Setembro - 3ª Feira
14:00 às 15:30-

17 de Setembro -5ª Feira

17 de Setembro -5ª Feira
10:30 às 12:30

----

17 de Setembro -5ª Feira
10:30 às 12:30

3º Ano

----

17 de Setembro -5ª Feira
9:00 às 11:00

4º Ano

----

17 de Setembro -5ª Feira
9:00 às 11:00

5º A

17 de Setembro -5ª Feira
11:00 às 12:30
sala polivalente

17 de Setembro -5ª Feira
11:00 às 12:30
sala 6

17 de Setembro -5ª Feira
15:00 às 16:30
sala polivalente

17 de Setembro -5ª Feira
15:00 às 16:30
5ºB-sala 7 / 5ºC-sala 8

----

17 de Setembro -5ª Feira
9:00 às 10:00
6ºA- Sala1 / 6ºB-Sala 2 / 6ºC-sala 9

----

17 de Setembro -5ª Feira
14:30 às 15:30
7ºA- Sala 12 / 7ºB-Sala Lab

----

17 de Setembro -5ª Feira
10:30 às 11:30
8ºA- Sala3 / 8ºB-Sala EV2 / 8ºC-sala GG

----

17 de Setembro -5ª Feira
16:00 às 17:00
9ºA- Ssla 10 / 9ºB-Sala 11

5º B
5ºC

7º Ano

8º Ano

9º Ano

Dia 18
6ª feira
Horário normal

2º Ano

6º Ano

3.º Ciclo

Receção aos alunos

Ano/
Turma

9.00/12.30 - 14.00/15.30
Provavelmente ainda sem AAAF
e sem serviço de refeições

9.00/12.30 - 14.00/15.30
Provavelmente ainda sem AEC’s
e sem serviço de refeições

8.30/12.00 - 13.45/15.15
Provavelmente ainda sem AEC’s
e sem serviço de refeições

De acordo com horário da
turma
Provavelmente ainda
sem serviço de refeições

Nota: No dia 17, os alunos do Pré-escolar e 1.º Ciclo serão recebidos, ao Portão da escola, pelas
respetivas educadoras/ professores(as).

Algumas medidas preventivas a adotar no presente ano letivo
(Definidas no Plano de Contingência 2020/21, brevemente disponibilizado na página do Agrupamento)

Restrição no acesso às escolas do agrupamento:
• Por parte de pessoas exteriores à escola para tratar de assunto sem caráter de urgência.
Os assuntos não urgentes devem ser dirigidos aos serviços administrativos através do email
eb23abadecorreiadaserra@gmail.com ou pelo telefone 284 540 090.
• Por parte dos encarregados de educação para tratamento de assuntos sem caráter de urgência com as
Educadoras/Professores Titulares/Diretores de Turma. O contacto deverá ser feito preferencialmente via
telefone (EB Abade Correia da Serra e EB de Serpa – 284 540 090; EB de Pias - 284 850 000; EB de
Brinches – 284 805 332; EB de Vale de Vargo – 284 865 087; EB de Vales Mortos – 284 595 495).
Em situações urgentes e/ou inadiáveis, deverá ser solicitado o atendimento na portaria, junto do assistente
operacional, no sentido de ser efetuado contacto com a direção ou serviços administrativos (professor
titular no caso das escolas de Brinches, Vales Mortos e Vale de Vargo) e poder ser avaliada a possibilidade
de atendimento na hora.
Proibição da entrada e permanência nas escolas de elementos da comunidade educativa que apresentem
sintomas suspeitos de infeção por COVID-19. Situações de casos suspeitos ou de contágio de COVID-19
deverão ser comunicados imediatamente à Direção, de forma a identificar-se cadeias de contágio, evitar-se
a sua propagação e informar as autoridades de saúde.

Medidas de Prevenção Diárias:
• Uso obrigatório de máscara dentro do espaço escolar, à exceção dos alunos da educação pré-escolar e do

1.º ciclo. Será fornecido um Kit de 3 máscaras comunitárias (até 25 utilizações cada) a cada aluno e ao
pessoal docente e não docente, por cada período letivo.
• Quem permanecer na escola durante todo o dia (manhã e tarde) deverá trazer outra máscara para substituição.
•

Para quem não seja portador de máscara própria, a escola fornecerá máscaras cirúrgicas que terão de ser pagas.

• Higienização das mãos à entrada da escola.
• Cumprimento

das orientações relativas à higienização adequada das mãos, calçado, etiqueta respiratória
e distanciamento físico.
• Criação de circuitos de circulação interna dos diferentes grupos de alunos, docentes e não docentes.
• Afetação de uma sala de aula a cada grupo/ turma e marcação de lugar fixo para cada aluno
• Os

alunos não deverão permanecer dentro da escola para além do seu horário letivo, pelo que apelamos
aos Pais e Encarregados de Educação que assegurem a sua saída da escola à hora do término das suas
aulas/atividades.

• Os

alunos só podem entrar na escola 5 a 10 minutos antes do início das aulas, à exceção dos alunos
transportados, por forma a evitar a aglomeração à entrada e a circulação não controlada de alunos no
espaço escolar.

• Na

Escola Sede-Serpa e na Escola de Pias, os pais, encarregados de educação ou outros que vão buscar os
alunos à escola deverão acordar com os mesmos um “ponto de encontro” no exterior da escola, de modo
a desimpedir a saída das mesmas. Excetuam-se os alunos da Educação Pré Escolar que serão
recebidos/entregues pelas educadoras e assistentes operacionais, os alunos do 1º ano nos primeiros
quinze dias do presente ano letivo e outras situações excecionais nomeadamente alunos com
necessidades especiais.

• Não é permitido trazer bolas, skates, etc, para a escola.
• Cada

aluno deverá fazer-se acompanhar do material necessário para as aulas, não sendo permitida a
troca ou partilha de material.

Atendimento aos encarregados de educação
•O

contacto dos Professores titulares/diretores de turma com os encarregados de educação far-se-á por
comunicação telefónica, email ou postal. Poderá, caso seja acordado por ambos, ser feita através de
meios virtuais.

• Em situações excecionais e devidamente concertadas e agendadas, o atendimento poderá ser presencial.

Educação Física /Desporto Escolar
•É

obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da obrigatoriedade do uso
de máscara durante a realização de exercício físico.

• Utilização

exclusiva, de reservatórios de água individuais devidamente identificados, para a hidratação
durante as aulas/treinos.

• Obrigatoriedade,

estrita, da utilização de calçado exclusivo para as aulas de Educação Física e treinos de

Desporto Escolar.
• Não

é permitido o uso de adereços tais como, relógios, fios, anéis, pulseiras, colares…, nas aulas
e/treinos.

•A

habitual recolha de telemóveis, carteiras e outros valores não será efetuada, pelo que, os alunos não
deverão fazer-se acompanhar dos mesmos. O Agrupamento não se responsabiliza pelo desaparecimento
dos referidos objetos nas instalações desportivas.
momento, os balneários serão utilizados pelos alunos apenas para trocarem de roupa e calçado,
devendo usar os espaços sinalizados para o efeito (não é permitido a utilização dos chuveiros).

• De

Bufete/Bar
• Para já não há condições para funcionamento do bar, pelo que os alunos deverão trazer lanches e água de

casa.

Refeitório
• Sendo

o refeitório um local onde os alunos terão de retirar a sua máscara, por forma a evitar a concentração de muitos alunos nesse espaço, apelamos a que, sempre que possível, os alunos almocem em casa
ou noutro local determinado pelo Encarregado de Educação.
• O excesso de alunos poderá levar a outras medidas mais restritivas, por não existirem condições para
assegurar, no tempo disponível (2 horas e 15 min), o serviço de refeição e, sobretudo, por não ser possível
assegurar as regras de higienização/desinfeção recomendadas pelo Serviço Nacional de Saúde, bem como
o acompanhamento/vigilância dos alunos durante este período.
• A marcação da refeição poderá ser feita para 2 semanas, não sendo possível marcar a refeição no próprio
dia.
• Os alunos sem refeição marcada não poderão almoçar, pelo que não poderão permanecer na escola no
período de almoço.
• As refeições serão servidas entre as 12:00 e as 14:15 horas.
• A lotação máxima do refeitório, em permanência, será de 80 alunos em Serpa e de 40 em Pias.
• Para as crianças do Pré-escolar de Serpa o refeitório funcionará na zona do Bufete, com uma lotação
máxima, em permanência, de 48 crianças.
• Relativamente

ao carregamento dos cartões e marcação das refeições deverão ser feitos pelos alunos (os
alunos mais novos ou os que tenham dificuldades poderão pedir a ajuda dos docentes titulares de turma
e dos serviços administrativos). Está a ser providenciada a possibilidade da marcação das refeições
através de plataforma digital.

