INFORMAÇÃO SOBRE O ANO LETIVO 2020/2021
Agrupamento de Escolas de Águeda
De acordo com as orientações da DGS validadas pelo governo da república,
todas as escolas foram obrigadas a ajustar os seus horários e modos de
funcionamento em função das referidas orientações.
Neste sentido, o Agrupamento de Escolas de Águeda vem pelo presente
dar a conhecer as manchas horárias para o ano letivo 2020/2021, com base no
princípio do menor número de pessoas/tempo na escola.
No Pré-escolar a mancha horária irá manter-se conforme os anos
transatos.
No 1.º ciclo, decorrente da necessidade de desfasar os horários dos
intervalos e dos almoços, o horário de funcionamento será em dois turnos, de
acordo com o mapa em anexo.
No 2.º ciclo, os alunos terão aulas em tempos/blocos de 50 e 100 minutos
e com um intervalo de 10 minutos. Ao mesmo tempo, e para evitar uma grande
concentração de alunos na escola, as turmas terão algumas manhãs e tardes
livres/sem aulas.
Só será permitida a permanência dos alunos na escola de acordo com o
horário letivo definido para a turma. Mais se informa que, no próximo ano
letivo não há oferta de clubes nas manhãs/tardes livres/sem aulas.
Partindo do princípio já referido, para manter o distanciamento social e no
sentido de haver o menor número de “cruzamentos” possível no recinto
escolar, apelamos aos encarregados de educação que os alunos sejam
portadores do seu lanche da manhã/tarde.
O Agrupamento tem noção dos transtornos e constrangimentos causados
pelos horários a implementar, no entanto, também sabemos que a comunidade
escolar compreende a importância de todos cumprirmos as regras, evitando
assim situações que podem levar a contágios indesejados.
A escola estará, como sempre, presente e atenta no sentido de dar a
melhor resposta possível a toda a comunidade escolar sabendo de antemão que
contaremos com a colaboração de todos.
Em anexo, segue um mapa com uma previsão dos horários a praticar,
podendo ainda haver alguns ajustes decorrentes de situações não previstas.
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