Assunto: Informação aos Encarregados de Educação/Alunos – Informação 01

Caros Encarregados de Educação.
Setembro é tempo de reencontro, de recomeço, de expetativas renovadas… De fazer mais e melhor!
Desejo a todos os nossos alunos e suas famílias um bom ano letivo de 2021/2022, que se iniciará no
próximo dia 13 de setembro.
O Agrupamento de Escolas Ibn Mucana adotou, para o presente ano letivo, uma nova organização do
tempo escolar – Semestralidade (clicar AQUI).
A presente organização semestral está alinhada com as ações que nos encontramos a promover:
•
•
•

melhorar a qualidade do sucesso educativo de todos os alunos conforme os documentos
orientadores da nossa ação educativa;
diversificar metodologias e práticas pedagógicas;
garantir a alteração das práticas avaliativas assentes na avaliação formativa e na diversidade
dos instrumentos de recolha da avaliação dos alunos.

No âmbito das regras a observar, no contexto da pandemia provocada pela doença COVID-19, foi
definido um conjunto de diretrizes organizacionais que garante uma progressiva estabilização educativa e
social, sem descurar a vertente da saúde pública. Assim, o Agrupamento de Escolas Ibn Mucana respeitando
as regras de organização para este ano letivo, privilegiará o regime presencial, tendo elaborado o horário
letivo dos alunos com a intenção de salvaguardar o desenvolvimento curricular, as dinâmicas da escola com
o contexto familiar e social da comunidade educativa e a proteção da saúde dos alunos.

Horário Letivo

Educação Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico

9:00 h - 15:30 h

2º ciclo do Ensino Básico

08:45 h - 16:20 h (2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira)
08:00 h - 13:00 h (4ª feira)

3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário e Profissional

08:00 h - 16:30 h (2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira)
08:00 h - 13:00 h (4ª feira)

De forma a ajudar os Pais e Encarregados de Educação na organização do arranque do ano letivo, são
disponibilizadas algumas informações que se consideram importantes:
9 e 10 de setembro
E. B Fernando Teixeira Lopes
Reunião com os Encarregados de Educação* Pré-escolar/ 1º Ciclo

E.B. Fernando José dos Santos
E.B. Raul Lino

10 de setembro
Divulgação e afixação de Horários/Turmas Pré-escolar 1º Ciclo do Ensino Básico
Divulgação e afixação de Horários/Turmas 2º Ciclo, 3º Ciclo, Secundário e
Profissional

Escolas do 1º Ciclo
EBSIM
Escola Básica e Secundária de
Alcabideche

13 de setembro
Receção aos Alunos 2º Ciclo, 3º Ciclo, Ensino Secundário e Profissional
Reunião com os Encarregados de Educação* Pré-escolar/ 1º Ciclo

EBSIM/ Escola Básica e
Secundária de Alcabideche
(Clicar AQUI)
E.B. Fausto Cardoso Figueiredo

14 de setembro
Todas as escolas do
agrupamento

Início do ano letivo
20 a 22 de setembro
Reunião dos D.T. com os Encarregados de Educação

Videoconferência
(a marcar oportunamente)

27 a 30 de setembro
Reunião com os Encarregados de Educação – 5º ano

Videoconferência
(a marcar oportunamente)

*Nas reuniões presenciais do Pré-escolar e do 1º ciclo só pode estar presente um representante por aluno.

Alcabideche, 9 de setembro de 2021
A Diretora Maria Teresa de Matos Lopes

