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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 

ABERTURA DO ANO LETIVO – 2020/2021 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 O ano letivo 2020/2021 terá início no dia 17 de setembro, de acordo com a respetiva 

calendarização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 17 

 

de  

 

setembro 

 

 

2020 
 

 

RECEÇÃO ÀS CRIANÇAS/ALUNOS 

 

 

Hora 

Receção das crianças que vão frequentar pela 

1.ª vez a Educação Pré-escolar - Unidades 

Educativas 

 

9.00 

Receção das crianças que já frequentam a 

Educação Pré-escolar - Unidades Educativas 14.00 

 

Receção aos alunos do 1.º ano – Unidades 

Educativas 9.00 

 

Receção aos alunos do 2.º, 3.º e 4.º ano – 

Unidades Educativas 14.00 

Receção aos alunos do 5.º ano, pelos diretores 

de turma 9.00 

Receção aos alunos do 7, 8.º e 9.º ano, pelos 

diretores de turma 10.00 

Receção aos alunos do 6.º ano, pelos diretores 

de turma 
14.30 
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 Os horários estão a ser preparados de forma a evitar o aglomerado de alunos/crianças, quer na 

entrada, quer na saída, bem como nos intervalos. Assim, cada Unidade Educativa, de acordo 

com as suas especificidades, terá o seu horário. 

 

 A carga horária será mantida em todos os níveis de ensino.  

 

 Para o 2.º e o 3.º ciclo, prevemos 3 horários diferentes, distribuídos da seguinte forma: 

 *Da parte da manhã, essencialmente, o 6.º e o 9.º ano, com entradas às 8,10 horas, às 8,20 

horas e às 8,30 horas. 

*Da parte da tarde, essencialmente, o 5.º, o 7.º e o 8.º ano, com entradas às 13,15 horas, às 

13,25 horas e às 13.35 horas. 

 A comunidade escolar terá de utilizar máscaras, quer nas salas de aula, quer no recinto escolar. 

Esta obrigatoriedade não se aplica aos alunos do 1.º ciclo, nem às crianças da educação pré-

escolar.  

 

 Iniciadas as aulas, o agrupamento irá fornecer máscaras a todos os alunos do 2.º e do 3.º ciclo, 

devendo cada aluno, no 1.º dia, apresentar-se com a sua máscara pessoal.  

 

 As salas de aula serão preparadas de modo a manter os alunos o mais distante possível uns dos 

outros.  

 

 Cada turma terá uma sala durante todo o ano letivo, isto é, cada turma terá a sua sala.  

 

 A cantina irá funcionar com um número reduzido de lugares onde será cumprida a distância 

social recomendada, pelo que aconselhamos os alunos a apenas almoçarem na escola se for 

manifestamente necessário. 

 

 Até ao início das aulas, dia 17 de setembro, as turmas, bem como os respetivos horários serão 

dados a conhecer 

 

 Oportunamente, será dado a conhecer o Plano Geral do Agrupamento, documento de 

planeamento, de preparação e de resposta a uma potencial transmissibilidade da COVID-19. 

 

Barcelos, 21 de agosto de 2020 

Diretor 


