
 

 

 

 

 

ANO LETIVO 2020/ 2021 

 

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

 

 

Caros Encarregados de Educação.  

Antes de mais desejo a todos os nossos alunos e suas famílias, um bom ano letivo de 

2020/2021, que dentro em breve irá ter início.  

         Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários 

possíveis da sua evolução ao longo do ano letivo 2020/2021, foi definido um quadro de 

intervenções que garante uma progressiva estabilização educativa e social, sem descurar a 

vertente da saúde pública.  

Neste âmbito, o Agrupamento de Escolas Ibn Mucana, respeitando as regras de organização 

para este ano letivo, bem como a consideração do regime presencial, como regra, elaborou os 

horários das turmas, procurando salvaguardar o desenvolvimento do currículo, a proteção dos 

alunos e a harmonização das dinâmicas da escola com o contexto familiar e social da comunidade 

educativa. Assim, na Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo do Ensino Básico foram 

ajustados/desfasados os horários de funcionamento de forma a minimizar a partilha dos espaços 

comuns nas diferentes escolas do Agrupamento. E nos ensinos básico (2º e 3º ciclos), secundário e 

outras ofertas formativas foi alargado o seu horário de funcionamento a dois turnos: manhã 

(8h/13h) e tarde (13:45h/18:45h) de forma a conciliar o desenvolvimento das atividades letivas, 

tendo em conta as orientações das autoridades de saúde. Na organização dos espaços foi atribuída 

uma única sala/espaço por turma. 

De forma a ajudar os pais e encarregados de educação na sua gestão familiar, em especial 

no arranque do ano letivo, são disponibilizadas algumas informações que se consideram 

importantes:  

7 de setembro 

Reunião com as Associações de Pais 
ESIM  

18:00 horas 

14 de setembro 

Divulgação e afixação dos Horários/turmas Pré-escolar e 1º Ciclo  Escolas do 1º Ciclo 

14 de setembro 

Reunião com os EE* - Pré-escolar / 1ºciclo 
EB Fernando José dos Santos 

(a marcar oportunamente) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Alcabideche, 2 de setembro de 2020 

A Diretora 

 

Maria Teresa de Matos Lopes 

14 e 15 de setembro 

Reunião com os EE* - Pré-escolar / 1ºciclo EB Fernando Teixeira Lopes 

(a marcar oportunamente) 

15 de setembro 

Divulgação e afixação Horários/turmas 2º/3º ciclos e 
Secundário e Profissional 

ESIM 

(Pavilhão E) 

15 e 16 de setembro 

Reunião com os EE* - Pré-escolar / 1ºciclo 
EB  Raul Lino 

(a marcar oportunamente) 

16 de setembro 

Receção aos Alunos 2º/3º Ciclos, Secundário e Profissional 
ESIM/Pólo 

(a marcar oportunamente) 

Reunião com os EE* - Pré-escolar / 1ºciclo 
EB Fausto Figueiredo 

(a marcar oportunamente) 

17 de setembro 

Início do ano letivo 
Todas as escolas do 

agrupamento 

Reunião com os EE* - 5º ano com a Direção 
Via zooA marcar oportunamente até 

ao final de setembro 

21 a 23 de setembro 

Reunião dos D.T. com os EE* 
Via Zoom 

(a marcar oportunamente) 

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


