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INÍCIO DA AULAS 

(em tempo de pandemia COVID -19) 

 

O Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira (AEPPN) rege-se de acordo com 

as orientações estabelecidas pelas entidades superiores (DGS e DGE) e estabelece um 

conjunto de normas específicas que têm por base as características individuais de cada 

estabelecimento de ensino do Agrupamento. 

 

- Assim, foram definidos regulamentos, geral e específicos, que terão de ser respeitados de 

modo a limitar ao máximo eventuais contágios e termos escolas seguras. 

- Também nos espaços de recreio das Escolas EB 2,3, estão definidas zonas específicas que 

deverão ser as utilizadas pelos alunos de cada um dos anos de escolaridade, zonas que serão 

do conhecimento dos alunos à entrada das Escolas EB 2,3. Nos recreios das Escolas do 1.º ciclo 

e do Pré-escolar essas zonas serão definidas pelos professores/educadoras. 

- Relembro que será necessário informar as crianças que as interações entre elas estão 

limitadas, o distanciamento deve ser efetivo e há que evitar ao máximo as interações com alunos 

de outras turmas/grupos. Muito importante será seguir, na comunidade e nas famílias, regras 

semelhantes às transmitidas pelas escolas, pois só assim poderemos fazer uma prevenção 

efetiva. Não é possível, por mais que as escolas se esforcem, evitar contágios se os alunos 

saírem dos nossos espaços e esquecerem as regras. As escolas, nesta situação de pandemia, 

deixam de ser um espaço de socialização e de convívio para assumir quase exclusivamente a 

vertente académica (ensino e aprendizagem). Penso que, em conjunto, vamos conseguir abrir, 

e manter, as nossas escolas em segurança. Da mesma forma que solicito confiança em nós, 

peço que também os encarregados de educação contribuam no estabelecimento dessa 

confiança, a escola também necessita da intervenção dos pais, quer a ajudar e a sugerir 

melhorias, quer a estimular as crianças a seguir as regras também na família e na comunidade.  
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INÍCIO DAS AULAS 

Pré-escolar 

Dia 15 setembro: reuniões com os pais/encarregados de educação. 

Dia 17 setembro: início das atividades (informações detalhadas serão dadas nas reuniões 

com os EEs). 

 

1.º Ciclo 

Dia 16 setembro: reuniões com os pais/encarregados de educação, em cada escola. Cada 

professor irá informar os EEs da hora da respetiva reunião. 

Dia 17 setembro: início das atividades com a receção aos alunos do 1.º ano (informações 

detalhadas serão dadas nas reuniões com os EEs). 

Dia 18 setembro: início das atividades letivas para todos os anos (1.º, 2.º, 3.º e 4.º), de acordo 

com o horário de cada estabelecimento de ensino. 

 

2.º e 3.º Ciclo 

Dia 17 setembro: receção aos alunos de acordo com o seguinte horário: 

Dia 18 setembro: início das atividades letivas, de acordo com o horário da turma. 

 

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, 13 de setembro de 2020 

O Diretor 

Alunos da PPN e da JCM (2.º e 3.º ciclo) 

Alunos do 5.º e 6.º 09.00 – 10.30 

Alunos do 7.º e 8.º 11.00 – 12.30 

Alunos do 9.º 14.00 – 15.30 

Encarregados de Educação da PPN e JCM (2.º e 3.º ciclo) 

Devido à regra da DGS que entra em vigor dia 15, não são permitidos ajuntamentos com mais 
de 10 pessoas. Assim, cada Diretor de Turma irá contactar todos os EEs de modo a organizar o 
1.º contacto, que terá de ser presencial, mas não com todos em simultâneo. 
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