AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS

ANO 2020/2021
INFORMAÇÃO AOS PAIS/ENC. DE EDUCAÇÃO
(Educação Pré-escolar e 1ºCiclo)
Exmo(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação
No contexto atual, cumprindo as orientações enviadas pelo Ministério da Educação, Direção Geral
dos Estabelecimentos Escolares e Direção Geral de Saúde, é função do AEVN implementar medidas de
contenção da propagação da pandemia.
Estas medidas serão devidamente explicadas aos pais/encarregados de educação durante as
reuniões com as educadoras e professores titulares.
Neste documento explicitam-se algumas das medidas com impacto mais imediato na vida das
crianças/alunos e nas rotinas diárias das famílias.

Receção aos alunos
Ocorre segundo o calendário já divulgado. Não será permitida a entrada dos pais/encarregados
de educação. As educadoras e as docentes titulares de 4º ano (2019/2020) participarão, na medida do
possível, na receção aos alunos de 1º e 5º anos, respetivamente.

Entradas/Saídas dos recintos escolares
Sempre que possível, as entradas e saídas das crianças/alunos dos diversos estabelecimentos de
ensino far-se-á em pontos diferentes.
Destacam-se as seguintes situações:
EBVN2 (Centro educativo): o pré-escolar procede à entrada/saída pela porta habitual; os alunos
de1º ciclo passam a entrar/sair pela porta lateral (porta do edifício antigo).
Campos da Misericórdia: a entrada no recinto escolar faz-se pelo portão habitual; a entrada nos
edifícios far-se-á pela porta mais próxima da sala.

Seguir-se-ão as normas recomendadas de higienização de mãos à entrada. Os edifícios possuirão
tapetes desinfetantes. Para os alunos do pré-escolar mantém-se a obrigatoriedade de um par de
sapatos(lavável) para permanecer na escola .

Horários
Certos de que na maioria dos casos a alteração de horários implicaria mudanças nas rotinas das
famílias, optou-se pela manutenção de horário de entrada e saída do pré-escolar e 1º ciclo.
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Nível / Ciclo

Entrada

Educação Pré Escolar

Saída sem AEC

Saída com AEC

9h

15

----

9h

15.30

----

9h

15.30

(EBVN2 e JI Afeiteira)
Educação Pré Escolar
(JI Monte Branco)
1º ciclo

17h

Para permitir uma ocupação reduzida dos refeitórios escolares procedeu-se a alterações /
desfasamento da hora de almoço das diversas turmas.
Escola

Ciclo

Grupos/Turmas

Horário do período de almoço

EBVN2 e JI Afeiteira

Pré-Escolar

---

12:00 às 13.30

JI Monte Branco

Pré-Escolar

---

12.00 às 13.30

EBVN2

1º ciclo

1A, 1B, 1C, 4A, 4B, 4C

(Centro Educativo)
EBVN2 (Extensão)

1º ciclo

3C, 3D

Campos

1º ciclo

2B, 2C, 4A

da

12.30 às 14.00

Misericórdia
Restantes turmas (1º ciclo)

12.00 às 13.30

Apela-se aos encarregados de educação para que cumpram rigorosamente os horários (com 10 minutos
de tolerância).

Intervalos
Durante os intervalos serão criados espaços específicos para cada turma (com rotatividade
semanal). Em situações pontuais recorrer-se-á a desfasamento do horário de intervalo.

Normas gerais de segurança
Foram acauteladas todas as medidas de segurança obrigatórias.
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