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ABERTURA DO ANO LETIVO 2020/2021

INFORMAÇÃO
As medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente escolar,
compreendem, essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta
respiratória e distanciamento físico. Importa assim, ser assegurado na abertura do ano letivo / receção aos
alunos, um conjunto de procedimentos que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança de
toda a comunidade educativa.
1.

Pré-escolar: O início do ano letivo no Agrupamento de Escolas de Fronteira terá lugar no dia 17 de
setembro de 2020, para as crianças que irão frequentar qualquer um dos nossos estabelecimentos de
ensino.

2.

1.º, 2.º e 3.º Ciclos: Os alunos iniciam as atividades letivas no dia 17 de setembro de 2020, de acordo com
o horário da turma. Nesta situação os alunos entram no estabelecimento de ensino sozinhos.

3.

Devem ter-se em conta as seguintes orientações, que serão complementadas com informação adicional
que será fornecida oportunamente pelo respetivo Educador / Professor Titular de Turma / Diretor de Turma):
3.1 Pré-Escolar: Não existirá receção às crianças. As mesmas, serão recebidas pelas Monitoras AAAF e/ou
Educadora da Turma, de acordo com o horário em funcionamento.
Será agendada uma reunião com os encarregados de educação, por videoconferência, no próximo
dia 15 de setembro (18:00 – Fronteira) e no próximo dia 16 de setembro (18:00 – Cabeço de Vide);
3.2 1.° Ciclo do Ensino Básico: Não existirá receção aos alunos. Os mesmos, serão recebidos pelo respetivo
Professor Titular de Turma, de acordo com o horário letivo.
Será agendada uma reunião com o Professor Titular de Turma e respetivos encarregados de
educação, por videoconferência, entre os dias 17 e 25 de setembro;
3.3 2.° e 3.° Ciclos do Ensino Básico: Não existirá receção aos alunos. Os mesmos, serão recebidos pelo
respetivo Diretor de Turma, de acordo com o horário letivo.
Será agendada uma reunião com o Professor Titular de Turma e respetivos encarregados de
educação, por videoconferência, entre os dias 17 e 25 de setembro;
O Diretor de Turma distribuirá a cada aluno 1 kit de máscaras certificadas reutilizáveis, 25 lavagens nível 3, cedidas gratuitamente pelo AEFronteira, que serão as usadas pelos alunos nas atividades
letivas. Para entrarem no estabelecimento de ensino no primeiro dia os alunos devem ser portadores
de máscaras cirúrgicas/descartáveis (não sendo permitido outro tipo de máscaras).
Será agendada uma reunião com o Diretor de Turma por videoconferência e respetivos encarregados
de educação, entre os dias 17 e 25 de setembro.

4.

Não é permitida a entrada nos estabelecimentos de ensino de alunos ou adultos sem o uso de máscara
certificada, exceto crianças do pré-escolar e alunos do 1.° ciclo do ensino básico.

5.

De forma a evitar aglomerados de pessoas junto à entrada dos estabelecimentos de ensino ou no seu
interior, a criança/aluno, devem apenas comparecer no local à hora marcada para o início das atividades
letivas.

6.

As listagens e os horários das turmas serão disponibilizados, dia 15 de setembro de 2020, no sítio da internet
do AEFronteira em: www.agrupamentoescolasfronteira.pt

--------------------------------------------------------------------------------------

Regime Presencial (aulas presenciais)
Ciclo de Ensino

Mancha horária

1.º Ciclo*

Das 09:00 às 15:00

2.º Ciclo

Das 08:00 às 13:30

3.º Ciclo

Das 12:40 às 18:05

* (As Atividades de Enriquecimento Curricular não estão contempladas no horário).

Sala de Aula por Turma
Escola

Turma
Pré-escolar

1.º Ciclo

2.º Ciclo
Escola Básica Frei Manuel Cardoso

3.º Ciclo

Pré-escolar
Escola Básica de Cabeço de Vide

1.º Ciclo

Sala
Turma A

Instalações do pré-escolar

Turma A

Sala 9

Turma B

Sala de Reuniões

Turma C

Sala 10

5.º Ano – Turma A

Sala 13

6.º Ano – Turma A

Sala 14

6.º Ano – Turma B

Sala 15

7.º Ano – Turma A

Sala 3

7.º Ano – Turma B

Sala 4

8.º Ano – Turma A

Sala 5

8.º Ano – Turma B

Sala 6

9.º Ano – Turma A

Sala 7

9.º Ano – Turma B

Sala 8

Turma B

Sala do Pré-escolar

Turma D

Sala 1

Turma E

Sala 2

-------------------------------------------------------------------------------------Está assegurado o serviço de refeições nos seguintes horários:
Pré-Escolar

1.º Ciclo

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Das 12:00 às 13:00

Das 12:30 às 13:30

Das 13:30 às 14:30

Das 11:40 às 12:40

-------------------------------------------------------------------------------------Os transportes escolares serão garantidos pelo Município de Fronteira. Para conhecer o respetivo horário,
deverão os interessados consultar o sítio da internet da referida entidade.

Fronteira, 11 de setembro de 2020
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