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CIRCULAR INFORMATIVA N.º 01.20/21 

ASSUNTO: Início do ano letivo 2020/2021 

Exmº Senhor 

Encarregado de Educação 

O ano letivo 2020/2021, no Agrupamento de Escolas de Valongo, terá início no 

próximo dia 17 de Setembro. 

Tudo tem sido preparado ao pormenor, com base nas orientações para a 

organização do ano letivo das Direção Geral de Saúde e a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares - DGEstE, devido à situação excecional que vivemos, 

provocada pela pandemia da doença COVID-19, e aos vários cenários possíveis da 

sua evolução, ao longo do próximo ano. 

Considerando a especificidade de cada escola, foi ouvida a Autoridade Local de 

Saúde e Proteção Civil. 

Desta forma, foram estabelecidas regras de funcionamento rigorosas que garantam 

o regresso de todos/as às atividades letivas, em segurança. 

Todos/as devem seguir um código de conduta que garanta segurança para si e para 

os/as outros/as. 

Há três regras essenciais a não esquecer: 

 Higienização frequente das mãos; 

 Etiqueta respiratória; 

 Comportamento e distanciamento social. 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

De acordo com os nºs 8 e 10 da Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, 

de 20 de julho, o horário de funcionamento foi alargado e os horários reorganizados, 

designadamente o funcionamento das turmas em turnos de meio dia, de forma a 

conciliar o desenvolvimento das atividades letivas e formativas com as orientações 

das autoridades de saúde. 
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Visando a concentração das atividades num turno, os intervalos serão mais curtos e 

desencontrados. 

Nas disciplinas de Português e Matemática, em que se realizarão provas finais, no 

3º ciclo do ensino básico, foi marcado um tempo de reforço semanal, que será 

lecionado em regime não presencial, em sessões síncronas. 

Nas disciplinas com exames nacionais, no 11º ano, foi marcado um tempo de reforço 

semanal, que será lecionado em regime não presencial, em sessões síncronas. 

As atividades de apoio aos alunos e o Apoio ao Estudo (2º ciclo do ensino básico) 

decorrerão no turno oposto às atividades letivas, sempre que não seja possível no 

início ou final do turno. 

ESCOLA BÁSICA DE SOBRADO 

 As aulas concentram-se no turno da manhã: 8h – 13h40min. 

 Pontualmente, haverá uma aula no turno da tarde, que tem início pelas 

15h10min. 

 Os intervalos, desfasados para as turmas, serão dois de 5 minutos e um de 

15 minutos. 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VALONGO 

 Período da manhã: 8h – 13h40min. 

 Período da tarde: 14h20min – 20h. 

 Os intervalos serão dois de 5 minutos e um de 15 minutos e serão 

desencontrados para as diferentes turmas. 

3º CEB – Turno da manhã e, pontualmente, haverá uma aula no turno da tarde. 

CEF – Manhã e tarde. 

10º ano – 2 manhãs e 3 tardes. 

11º ano - Turno da manhã e, pontualmente, haverá uma aula no turno da tarde. 

12º ano – Turno da manhã: 8h50min – 13h40min. 

Cursos profissionais – Manhã e tarde. 
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(RE)ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

A entrada na(s) escola(s) é feita por portões diferentes, consoante a respetiva sala 

de aulas. 

O acesso à sala de aula faz-se de acordo com os circuitos definidos. 

Cada turma tem a sua sala, um espaço para recreio definido e utilizará WC 

específicos. 

Os circuitos estão devidamente assinalados no chão e, em alguns casos, com 

separadores metálicos. 

Na EBS ficará sempre 1 aluno/a por mesa, mesmo que sejam mesas duplas. 

Na ESV a esmagadora maioria das salas têm mesas individuais, colocadas em 

xadrez, permitindo um distanciamento de cerca de 1m; nas salas com mesas duplas, 

a disposição utilizada permite um maior afastamento, ficando 1 aluno/a por mesa. 

Nas salas de informática passou a haver 1 computador por aluno/a. 

Na receção, no próximo dia 17 de setembro, os/as diretores/as de turma irão facultar 

uma planta da escola com a indicação da sala da turma do seu/sua educando/a e a 

identificação dos circuitos a seguir. Todos os percursos lhes serão minuciosamente 

explicados.  

(RE)ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

São de considerar duas regras básicas: 

 Privilegiar a via digital  

 Horários de funcionamento reduzidos 

Os/as funcionários estão separados por acrílicos. 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Será de privilegiar a comunicação via telefónica ou via email: 

sa.aev@esvalongo.org. 

Presencialmente, o atendimento é realizado por marcação. 
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BUFETE 

Os/as alunos/as devem trazer o seu lanche. 

Se tiverem que utilizar o bufete, deverão garantir a distância de segurança na fila e 

seguir o circuito definido.  

REFEITÓRIO 

As marcações das refeições serão feitas online, através do Portal do @luno (SAE), 

até à véspera. 

As refeições serão garantidas no regime de take-away. O/a aluno/a deve trazer o 

saco próprio para o transporte da refeição. 

No caso de ter que almoçar na escola, o/a aluno/a terá que o fazer no turno e 

horário estabelecido. 

Quer para levantamento da refeição em take-away quer para consumo no local, 

todos/as terão que seguir os circuitos definidos, as regras de distanciamento e de 

higienização próprias do espaço. 

PAPELARIA/ REPROGRAFIA 

A utilização destes serviços devem ocorrer durante uma aula, com a autorização 

do/a respetivo/a professor/a e supervisão do/a funcionário/a. 

REGRAS E PROCEDIMENTOS DE FUNCIONAMENTO 

É obrigatória a utilização de máscara para entrar no recinto escolar (alunos/as, 

pessoal docente e não docente, encarregados de educação, fornecedores e outros 

elementos externos). 

Ao entrar na escola, na portaria, todos/as têm que desinfetar as mãos com uma 

SABA (Solução Antissética de Base Alcoólica). 

À entrada de cada pavilhão há um tapete desinfetante, onde todos/as devem limpar 

os sapatos. 

Em cada sala há um kit de gel desinfetante (SABA) e toalhetes de papel. 
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As janelas e as portas devem estar sempre abertas, permitindo o arejamento, pelo 

que os/as alunos/as deverão utilizar roupa e calçado confortável e adequado à 

época do ano. 

Os/as alunos/as não podem partilhar livros e o material escolar. 

Na sala de aula, os/as alunos/as começam por ocupar os lugares junto às janelas e 

a saída será na ordem inversa de entrada. 

Os cacifos não podem ser utilizados. 

A circulação faz-se sempre pela direita, de acordo com os circuitos definidos e as 

marcações/indicações assinaladas, mantendo o distanciamento físico. 

Os/as alunos/as só deverão permanecer na escola durante o horário da respetiva 

turma. 

A utilização das casas de banho só ocorrerá durante o tempo das aulas, de acordo 

com autorização do/a respetivo/a professor/a. 

Os/as alunos/as não podem sair da sala sem autorização do/a respetivo/a docente, 

nem podem sair da escola durante o turno. 

À saída da escola todos/as devem higienizar, mais uma vez, as mãos. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os/as alunos/as serão informados/as pormenorizadamente sobre o protocolo a 

seguir nas aulas de Educação Física pelo/a respetivo/a professor/a. 

Algumas aulas de Educação Física e Desporto decorrerão no Pavilhão Municipal, 

nomeadamente em algumas turmas dos 11º, 12º anos e Curso Profissional de 

Desporto. 

Os/as alunos/as deverão vir equipados/as de casa. 

À entrada do pavilhão todos/as têm que desinfetar as sapatilhas, no tapete 

adequado. 

Cada turma terá o seu vestiário (feminino e masculino). 

Os/as alunos/as não tomarão banho, após a aula, devendo trocar a t-shirt. 

 



 
 
 

ESCOLA SEDE – ESCOLA SECUNDÁRIA DE VALONGO | Rua Visconde Oliveira do Paço – 4440-708 – Valongo 

Telef.: 224 221 401 / 07 | Fax: 224 223 601 | Email: escola.secundaria.valongo@esvalongo.org | NIF: 600085457 

BIBLIOTECA(S) ESCOLAR(ES) 

Serão garantidos serviços mínimos:  

 Empréstimo para a sala de aula e domiciliário (Biblioteca Take-Away). 

 Estudo individual (reduzido ao nº de pessoas que cada espaço permita). 

 Utilização de alguns computadores da biblioteca para a realização/ 

elaboração de trabalhos individuais (os devidamente identificados e apenas 

com um utilizador). 

 Realização/ elaboração de trabalhos individuais em suporte digital pessoal. 

ALGUMAS NOTAS FINAIS: 

Cada aluno/a receberá um kit de três máscaras sociais reutilizáveis para o 1º 

período letivo. 

Entre o turno da manhã e o turno da tarde proceder-se-á à higienização e 

desinfeção de todos os espaços. 

Se o/a aluno/a tiver sintomas respiratórios agudos, nomeadamente tosse ou febre, 

não deve vir para a escola. 

 

É fundamental que crianças e jovens se apropriem de todas as regras, sigam todos 

os procedimentos e assumam comportamentos de segurança. 

Mais uma vez, a articulação da ação da escola e da família são essenciais para o 

sucesso deste ano letivo, tão diferente.  

Contamos consigo! 

Com tranquilidade, pessoal docente e não docente aguarda pelos/as vossos/as 

educandos/as. 

Vai correr tudo bem! 

Bom ano letivo! 

Valongo, 14 de setembro de 2020 

A Diretora 

Paula Sinde 


