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Setembro/2021 ATIVIDADES INÍCIO DO ANO LETIVO 

 

INFORMAÇÕES PARA ALUNOS; PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 
 
Venho, por este meio, apresentar as seguintes informações, relativas ao ano letivo de 2021/2022: 

  

a) As atividades letivas terão início no dia 17 de setembro, para todos os níveis e Ciclos de 

Ensino. Os alunos que integram as turmas do 6º ao 12º ano deverão trazer, neste dia, o 

respetivo voucher impresso, tendo em vista a entrega dos manuais reutilizáveis, nos locais 

indicados no mapa anexo. 

b) Realizar-se-ão, no dia 15 de setembro, reuniões de apresentação destinadas aos pais e 

encarregados de educação dos alunos que frequentam as Escolas Básicas da Alegria, do 

Campo 24 de Agosto, das Flores e da Lomba, nas horas indicadas nos mapas anexos. 

c) Os alunos que irão frequentar o 5º ano de escolaridade terão uma receção, na manhã 

do dia 16 de setembro, efetuada pelos docentes das turmas, pelos técnicos do 

Gabinete de Acompanhamento Multidisciplinar e pelos docentes que asseguram as 

modalidades do Desporto Escolar. Esta receção destina-se a promover a familiarização 

dos alunos com o novo espaço escolar e com as rotinas do 2º Ciclo do Ensino Básico.  

Neste dia, os Encarregados de Educação destes alunos deverão trazer os vouchers que 

lhes foram disponibilizados, impressos, tendo em vista a entrega, pela escola, dos 

manuais reutilizáveis. OBS: No dia 17 de setembro, as turmas do 5º ano participarão, 

também, nas atividades de receção destinadas a todos os alunos do agrupamento, no 

horário indicado no mapa anexo. 

d) Manter-se-á a implementação de desfasamentos nas horas e locais de entrada nos 

diversos estabelecimentos de ensino, tendo em vista a prevenção de situações de risco, 

o mesmo acontecendo durante os intervalos (nas EB1/JI) e no serviço prestado nos 

refeitórios de todos os estabelecimentos do agrupamento. 

e) Os Bufetes da EB Dr. Augusto César Pires de Lima e Ramalho Ortigão apenas 

disponibilizarão os produtos previstos no Despacho n.º 8127/2021, de 17 de agosto. 

Peço a colaboração de todos os  encarregados de educação, na sensibilização dos 
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seus educados para a proibição de consumos, dentro dos recintos escolares, de 

qualquer um dos produtos não permitidos, referidos naquele Despacho. 

f)  A higienização dos espaços utilizados será recorrente durante o dia, assegurada pela 

escola (ex: em cada sala haverá desinfetante, havendo obrigatoriedade do uso de máscaras 

em contexto escolar, nas faixas etárias previstas nas orientações da DGS, a partir do 2º 

Ciclo do Ensino Básico.) 

g)  Presentemente, a equipa que integra o Projeto de Educação Para a Saúde está a ultimar 

trabalhos de acompanhamento da verificação dos espaços escolares, dos materiais e 

dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual), de forma a promover a eficácia, a 

eficiência e a segurança na organização e gestão das pessoas e espaços no interior 

dos estabelecimentos de ensino. 

h)  Nos dias 21 (2º Ciclo), 22 (3º Ciclo) e 23 de setembro (Secundário), pelas 18:30h, 

haverá reuniões dos Diretores de Turma com pais e encarregados de educação, dos alunos 

que frequentam os 2º e 3º Ciclos e o Ensino Secundário. Estas reuniões terão lugar 

na Escola Básica Ramalho Ortigão. 

i) Nas reuniões previstas para receção a alunos encarregados de educação, serão veiculadas 

mais informações úteis sobre a organização e funcionamento das atividades. 

j) Solicito consulta regular da página WEB e do grupo fechado do facebook do 

agrupamento, alertando para a necessidade de articulação e cumprimento das instruções 

específicas que irão ser dadas pelas educadoras, pelos docentes titulares de turma, pelos 

diretores de turma e pelos coordenadores dos estabelecimentos do agrupamento. 

Disponibilizo, em anexo, documento informativo “Referencial Escolas –Controlo da Transmissão 

de Covid-19 em Contexto Escolar”, apelando à sua leitura pelos pais e encarregados de educação, 

de forma a disseminar o maior número de informação junto dos alunos, de forma serena e 

esclarecida. 

Certo da colaboração de todos, apresento os meus cumprimentos, reiterando os votos de Bom Ano 

Letivo, com Saúde, Sucesso e Serenidade! 

 

O Diretor 

Manuel José Lima 

 


