
 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia 

 

Ano letivo 2020/2021 

Informação à Comunidade Educativa – Receção a alunos e encarregados de educação 

 

O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, face à atual situação, procurou estabelecer as melhores medidas 

que salvaguardem a Saúde Pública e, paralelamente, o Sucesso Educativo dos alunos, tendo-se preparado para dar 

início a um ano letivo desafiante. Este será um ano letivo complexo e muito exigente, pelo que será determinante a 

preservação do espírito de Comunidade Educativa e de corresponsabilização de todos. 

 

De acordo com as orientações emanadas superiormente, as aulas, em todos os ciclos de ensino, dão início em regime 

presencial.  Tendo em consideração a existência, no presente ano letivo, de 60 grupos/turmas (Pré, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo), 

foi necessário o estabelecimento de um plano de organização escolar e de contingência que garanta a segurança de 

todos, e que levou à reestruturação da habitual receção a alunos e encarregados de educação. 

 

Por razões de saúde pública e tendo em conta as orientações da DGS, os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e restante 

comunidade escolar só podem entrar no espaço escolar se forem portadores de máscara facial, sendo ainda 

obrigatório utilizar o gel desinfetante para as mãos e manter o distanciamento social. 

 

Os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos, no dia da receção aos alunos, devem fazer-se acompanhar de máscara própria, sendo-

lhes, posteriormente, entregue um kit com 3 máscaras, pelo Coordenador Pedagógico. 

 

 A divulgação do Plano de Contingência, bem como outras orientações de organização do ano letivo serão, 

oportunamente, divulgadas na página do Agrupamento e encaminhadas, através do e-mail institucional dos alunos, 

aos encarregados de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECEÇÃO A PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

É preocupação do Agrupamento que toda a Comunidade Educativa dê início a este ano letivo de forma segura, acautelando-

se a saúde e o bem-estar de todos, pelo que se optou pela receção presencial apenas para encarregados de educação de 

alunos do pré-escolar, do 1.º ano e do 5.º ano, com a participação de apenas um adulto por criança/aluno.  

 

No pré-escolar e no 1.º ano estas reuniões ocorrem no estabelecimento escolar da criança/aluno, estabelecendo-se turnos 

para cada reunião, conforme agendamento previamente comunicado pelo educador/professor. 

 

Na Escola Sede de Agrupamento (EB Atouguia da Baleia) as reuniões com Encarregados de Educação dos alunos do 5.º Ano, 

decorrem no dia 16 de setembro, de acordo com o seguinte cronograma: 
 

Turma Encarregados de Educação Hora Local 

5.º A 

Alunos 1 - 9 9h00 Sala 16 

Alunos 10 - 18 10h30 Sala 18 

Alunos 19 - 26 12h00 Sala 19 

5.º B 
Alunos 1 - 10 9h30 Sala 5 

Alunos 11 - 20 11h00 Sala 6 

5.º C 
Alunos 1 - 10 9h30 Sala 3 

Alunos 11 - 20 11h00 Sala 4 

5.º D 
Alunos 1 - 10 15h00 Sala 26 

Alunos 11 - 20 16h30 Sala 24 

5.º E 
Alunos 1 - 10 15h00 Sala 11 

Alunos 11 - 20 16h30 Sala 10 

5.º F 

Alunos 1 - 9 9h00 Sala 12 

Alunos 10 - 18 10h30 Sala 13 

Alunos 19 - 26 12h00 Sala 14 
      Nota: Caso o encarregado de educação desconheça o n.º do seu educando, deve contactar a escola. 

 

Os encarregados de educação dos restantes anos escolares do 1.º Ciclo vão ser contactados pelos docentes titulares de 

turma, entre os dias 11 e 16 de setembro, solicitando-se que aguardem com tranquilidade este contacto.  

 

Para não potenciar o aglomerado de pessoas, os alunos não participam nestas reuniões. 

 

Para os encarregados de educação dos alunos dos 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos realizam-se reuniões on-line, com os respetivos 

coordenadores pedagógicos, também no dia 16 de setembro, conforme o seguinte horário: 

 

Horário Manhã – 10h00 Manhã – 11:30 Tarde – 14h30 Tarde – 16h00 

Tu
rm

as
 

6A 7A 6C 6B 

6D 8C 6F 8A 

6E 9A 7B 8B 

7D 9B 7C 8D 

7F 9D 7E 8E 

7G 9E 9C 8F 
 

Os links para participação nestas reuniões serão enviados, para o e-mail institucional dos alunos, pelos respetivos 

coordenadores pedagógicos. Caso os alunos/encarregados de educação não se recordem da respetiva senha, devem 

contactar a escola através do e-mail apoiotic@atb23.net, para reposição da mesma. 
 

Para os encarregados de educação que não disponham de acesso a internet ou de dispositivos eletrónicos que lhes 

permitam aceder a estas reuniões on-line, os mesmos podem agendar reunião presencial com o respetivo coordenador 

pedagógico, via contacto telefónico com a escola, solicitando essa reunião. 

 

Para participação nas reuniões presenciais, relembra-se a obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso ao espaço 

escolar, pelos pais e encarregados de educação, não sendo autorizada a entrada na escola a quem não a tenha.  



 
RECEÇÃO A ALUNOS DOS 2.º E 3.º CICLOS – 17 setembro 

 

A receção aos alunos pelos respetivos coordenadores pedagógicos tem lugar no dia 17 de setembro, de acordo com 

o seguinte cronograma: 
 

Turma Sala Horário Cor do circuito  

5A 16 

9:45 

vermelho 

5B 4 vermelho 

5C 10 verde 

5D 26 amarelo 

5E 5 verde 

5F 11 

10:00 

verde 

6A 14 amarelo 

6B 20 vermelho  

6C 18 vermelho 

6D 24 amarelo 

6E 19 

10:15 

vermelho 

7B 13 verde 

7F 23 amarelo 

7G 21 vermelho 

 

Turma Sala Horário Cor do circuito 

7A 19 

14:00 

vermelho 

7C 14 verde 

7D 23 amarelo 

7E 18 vermelho 

8A 28 amarelo 

8B 15 

14:15 

amarelo 

8C 13 verde 

8D 22 vermelho 

8E 7 verde 

8F 24 amarelo 

9A 3 

 
14:30 

 

vermelho 

9B 5 verde 

9C 9 verde 

9D 26 amarelo 

9E 16 vermelho 

6F 27 amarelo 
 

Nota: A entrada na escola realiza-se pelo portão principal. Depois da entrada devem seguir a cor do circuito 
estabelecido para cada zona da escola, de acordo com a informação na tabela acima. 

 

Relembra-se a obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso ao espaço escolar, não sendo autorizada a entrada 

na escola a quem não a tenha.  
 

Nesta receção só participam os alunos. Prevendo-se significativo número de pessoas nas imediações do 

estabelecimento escolar e para segurança da comunidade, pede-se aos pais e encarregados de educação que, no 

espaço de acesso à escola, mantenham distanciamento social. 
 

Todos os profissionais que exercem funções neste Agrupamento estão empenhados em que a segurança de toda a 

comunidade educativa seja garantida! 
 

Desejamos a todos um ótimo ano letivo! 

 
Nota: A presente informação encontra-se disponível em diversos locais visíveis na escola-sede, nomeadamente na portaria, onde 
pode ser consultada por todos os Encarregados de Educação.  


