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Calendário Escolar 2020 / 2021 

Interrupções letivas 



Informações ASE  

Transportes  
• Os alunos da Escola Básica do AVE devem dirigir-se aos serviços administrativos; 

 

• Os alunos na escola sede devem dirigir-se aos serviços administrativos.  
 

Manuais Escolares 
• Todas as questões relativas a manuais escolares, deverão ser tratadas junto dos 

Assistentes Técnicos nos serviços administrativos;  
 

Bolsas de Mérito 
• A listagem dos alunos candidatos será afixada, a partir de 15 de outubro, no local 

específico da Escola sede.  
 

Nota: Alertar os alunos dos: 10º e 11º anos que, eventualmente, reúnam condições para se 
candidatar, de acordo com o atual normativo legal, ainda o poderão fazer até ao próximo dia 30 
de Setembro. 

 
 
 



Cartão GIAE 
 

Entregar os cartões novos aos alunos constantes na listagem e informar o seguinte: 
 

• 2€ - (para os alunos não escalonados); 
• 1€ - (alunos subsidiados). 
• O pagamento será pedido posteriormente, bem como a emissão do respetivo recibo pelos 

serviços administrativos (A quantia  a pagar deve ser carregada por cada aluno no seu cartão); 
• Aqueles a quem na listagem é dada indicação de falta de foto, devem ser informados que têm 

que enviar para os serviços administrativos secretaria@aepl.edu.pt , uma foto para lhe ser feito 
o cartão; 

•  Idêntico procedimento deve ser adotado pelos alunos que tenham extraviado o cartão anterior 
ou que desejem um novo cartão; 

• Os alunos da Escola Básica do AVE que passam a frequentar a Escola Secundária podem usar os 
mesmos cartões, desde que os ativem nos serviços administrativos, evitando concentrações 
nestes serviços. 
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Atribuição de Escalões ASE 

• A atribuição de escalões pode ser consultada nos serviços 
administrativos, evitando concentrações, mas segue os seguintes 
critérios:  

• Escalão 1 / Confere direito à atribuição do Escalão A; 

• Escalão 2 / Confere direito à atribuição do Escalão B; 

 

Nota: Os alunos que ainda não entregaram a respetiva declaração, deverão fazê-lo com a 

maior brevidade possível nos serviços administrativos.  

 



Refeições e Material Escolar 
 
O preço das refeições é o seguinte: 
• Escalão A – Gratuito 
• Escalão B – 0,73€  
• Escalão C ou sem escalão – 1,46€ 

 
• Pedido de ementas alternativas: 
• Preencher e entregar os formulários próprios na direção; 
• Nota: A atribuição de suplementos alimentares carece de referenciação/sinalização, devidamente 

comprovada, por parte dos diferentes agentes educativos, privilegiando-se o parecer escrito do Diretor 
de Turma junto da direção.  

  
• Quanto ao material escolar, serão creditados nos cartões dos alunos os seguintes valores: 
• Escalão A – 16€ 
• Escalão B – 8€  
 
Nota: Estes montantes só poderão ser gastos nas papelarias das escolas sede e EBI do AVE. 
 

 



Direitos  específicos dos alunos do Ensino Profissional 

 

• Subsídio de alimentação no refeitório da escola; 

• Materiais escolares que serão distribuídos nesta semana;  

• Comparticipação mensal no valor do passe escolar;  

• Subsídio de transporte, Bolsa de Formação e subsídio de 
alimentação, durante os períodos de estágio. 

 

 



Horários 
EB Ave   ESPL 

1º Ciclo Esquema 0 Esquema 1   Esquema 0 Esquema 1 

1º/2º 3º 4º 5º/6º  7º/8º/9º 7º/8º/9º/Prof Secundário 

09.00-09.30 9.00-9.30 9.00-9.30 08.30-09.20 8.40-09.30 08.25-09.15 08.40-09.30 

09.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 09.20-10.10 09.30-10.20 09.15-10.05 09.30-10.20 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.20-11.10 10.30-11.20 10.15-11.05 10.30-11.20 

11.00-11.50 11.00-11.30 11.00-11.30 11.10-12.00 11.20-12.10 11.05-11.55 11.20-12.10 

11.50-12.40 11.30-12.40 11.30-12.50 12.10-13.00 12.20-13.10 12.05-13.00 12.20-13.10 

12.40-14.20 12.40-14.20 12.50-14.20 13.30-14.20 13.30-14.20 13.25-14.15 13.40-14.30 

14.20-15.10 14.20-15.10 14.20-15.10 14.20-15.10 14.20-15.10 14.15-15.05 14.30-15.20 

15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.20-16.10 15.20-16.10 15.15-16.05 15.30-16.20 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-17.00 16.10-17.00 16.05-16.55 16.20-17.10 

16.30-17.20 16.30-17.20 16.30-17.20     17.05-17.55 17.20-18.10 



Avaliação 

Os Critérios de Avaliação das diferentes disciplinas deverão ser 

consultados na página do Agrupamento 

(https://www.aepl.edu.pt/) e serão divulgados pelos professores 

das diferentes disciplinas, após a sua aprovação em Conselho 

Pedagógico 

https://www.aepl.edu.pt/
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Assiduidade 

 A assiduidade e pontualidade são fatores determinantes no 

aproveitamento escolar.; 

 A falta de assiduidade reflete-se no aproveitamento, podendo 

mesmo determinar a retenção/exclusão do aluno; 

 O EE deverá justificar por escrito todas as faltas até ao 3º dia útil 

após o seu educando faltar.  



Regulamento Interno e Documentos 
Estruturantes  

O Regulamento Interno, assim como todos os outros documentos da 

escola (Projeto Educativo, Plano de Ensino e Aprendizagem; Plano 

de Contingência…) encontram-se no site da escola 

(https://www.aepl.edu.pt/) . 
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Informações  Importantes 

Atendendo à situação atual é importante que tenham em atenção as seguintes 
considerações: 
 
 Os assuntos relacionados com os  serviços administrativos deverão ser, 

sempre que possível resolvidos pelo telefone e só depois presencialmente; 
 

  Este ano, devido ao desfasamento de horários, haverá apenas o toque inicial 
das 8.25h, assim devem os EE sensibilizar e responsabilizar os seus educandos 
para o cumprimento do seu horário; 
 

  Caso o aluno se encontrar “adoentado”, não deverá vir para a escola, como 

forma preventiva, pois poderá pôr em risco a turma/ano/escola; 

 



Como aceder ao e-mail institucional? 
 
Acesso: gmail.com; 
 
Utilizador: número do cartão do aluno@aepl.edu.pt 
 
 
Senha: #####. (1ª vez entrar com a que foi enviada para o seu mail pessoal para ativação do mail institucional) 
 
IMPORTANTE: Após entrarem a 1ª vez no mail é fundamental que alterem a palavra passe para uma pessoal.  
 

  Devido à situação pandémica, a escola não poderá dar  

medicação que possibilite camuflar a Covid-19. No caso do aluno a tenha de 

tomar, deverá ser portador de um atestado médico, que comprove a 

necessidade da mesma; 
 

 Os alunos deverão usar o e-mail institucional que será a forma de 

comunicação entre a escola e os alunos/EE. 

mailto:*****@aepl.edu.pt


 Os alunos terão direito a um Kit de 3 máscaras  (certificadas, e  

e laváveis) por período. Não será admitida  a sua entrada, ou de 

qualquer pessoa no espaço escolar, sem máscara; 

 Recomenda-se que os alunos se façam acompanhar de:  

• 1 máscara suplente devidamente acondicionada;  

• 1 saco, para guardar a(s) máscara(s) usada(s);  

• 1 embalagem pequena de SABA (solução antissética de base alcoólica); 

•  Lenços de papel. 

 



 Serão reforçadas as medidas de higiene dos espaços da  

escola; 
 

 Todas as salas e serviços da escola, estarão equipados com SABA e/ou 

gel de mãos; 
 

 Os alunos deverão evitar a permanência no espaço escolar nos períodos 

sem aulas; 
 

 A cantina funcionará preferencialmente para os alunos que permaneçam 

na escola durante o período da manhã e da tarde. 
 



 

 Os alunos deverão, preferencialmente,  trazer lanche de  

Casa, o bar só servirá produtos de consumo rápido, tendo os alunos de 

respeitar os percursos marcados no chão, não podendo permanecer 

nesse espaço; 
 

 Nas filas, deverão  respeitar as marcações no chão, de forma a 

garantir o distanciamento de segurança; 
 

 Durante as aulas, os alunos não poderão:  tirar a máscara, trocar 

material ou pedir emprestado material aos colegas. 
 



 

 Os alunos permanecerão, sempre que possível, na mesma   

sala durante o mesmo turno;  

 

 No caso de falta de algum professor, os alunos continuarão na sala a aguardar as indicações 

(será encaminhado um professor para essa sala); 

 

 O atendimento com o diretor de turma/professor titular de turma deverá ser feito, 

preferencialmente por telefone, ou com marcação prévia; 

 

 Os horários de entrada na escola  serão desfasados; 

 

  Os alunos estão autorizados a sair, apenas, no final do período da manhã e no final da tarde, ou 
quando as aulas terminarem mais cedo (não será autorizada a saída da escola durante os 
intervalos). 

 



Esquema de circulação para os alunos - ESPL 



Esquema de circulação para os alunos – EB Ave 



Aulas de Educação Física 

O desenvolvimento curricular da disciplina de EF far-se-á tendo em consideração o 
disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, ou 
seja, em regime presencial, implicando a necessidade de serem adotadas um 
conjunto de medidas preventivas. 
 
Nesse sentido, levar-se-á em consideração:  
 
• Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo 

distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos;  
 

• Condicionar o número de alunos por turma e número de turmas a ocuparem em simultâneo o 
mesmo momento letivo (1/2 da turma realiza aula prática e 1/2 da turma realiza tarefas 
autónomas orientadas pelo professor sendo invertidas as tarefas e funções dos grupos na aula 
seguinte); 

 
 



• A identificação das aprendizagens que necessitem de recuperação e consolidação, em função 
da suspensão das atividades letivas presenciais no final do ano letivo anterior, tendo em 
consideração os constrangimentos vigentes; 

 

•  Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico 
recomendado, reduzindo a partilha de materiais e objetos;  

 

• Desenvolver situações de ensino com grupos reduzidos, ajustados aos espaços de atividade 
física e valorizando a utilização de formas de jogo reduzidas e condicionadas, em função dos 
propósitos e do contexto de aprendizagem;  

 

• Adotar estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, possibilitando a execução 
de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de grupos de trabalho com os 
mesmos propósitos; 

 

• Na situação de transição para o “Regime Misto”, a disciplina de Educação Física, pela sua 
característica claramente prática, deve ser privilegiada através de atividades presenciais. 

 



Aulas de TIC 

• Os professores estão a definir um conjunto de regras e metodologias de 
ensino que privilegiem o respeito do distanciamento físico e das condições 
de higiene necessárias na utilização dos equipamentos informáticos. 

 

• Essa informação será comunicada a todos os alunos. 



Regimes: Presencial; Misto e à Distância 

“Independentemente do Regime de Ensino em vigor os alunos estão 
obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões síncronas e de 
realização de atividades propostas, nos termos e prazos acordados com 
o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente 
justificados, o aluno se encontre impossibilitado de participar nas 
sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das mesmas.” 
(Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021 DGEstE, pág.4). 

 

Documentos disponíveis para consulta em https://www.aepl.edu.pt/ 
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Regime Presencial 

Conforme o disposto nos documentos orientadores emanados pela Direção 
Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Direção Geral da Educação 
(DGE) e Direção Geral da Saúde (DGS) articulados com o estabelecido nos 
documentos estruturantes internos do AEPL, foi elaborado este documento que 
integra conteúdos orientadores para o ensino presencial disponível na íntegra 
na página da escola. 

 



O plano agora elaborado prevê as seguintes normas: 
 
 

1. No início do ano letivo, as primeiras 5 semanas de aulas poderão prever, de acordo com as 
planificações elaboradas pelos departamentos disciplinares e em consonância com as reais 
necessidades dos alunos, o desenvolvimento de atividades de recuperação e consolidação das 
aprendizagens realizadas no regime de ensino à distância no ano letivo de 2019 / 2020. 
 
2. O plano assenta no princípio da flexibilidade e adaptabilidade à evolução da pandemia COVID-
19. 
 
3. No pressuposto do primado do regime presencial, se necessário, converte-se num regime 
misto ou não presencial. 
 
4- Para o funcionamento do regime presencial, estão a ser implementadas as seguintes medidas: 
 
 



• Implementação de circuitos de circulação; 
 
• Aumento de mesas nas salas de aula e no refeitório com o objetivo de aumentar o 

distanciamento social; 
 

• Higienização de todos os espaços com a regularidade necessária; 
 

• Uso obrigatório de máscara em todos os espaços da escola; 
 

• A alimentação deverá ser feita, preferencialmente, no exterior com exceção do refeitório; 
 

• Álcool gel em todas as salas; 
 

• Pulverizador com produto para desinfeção nas salas que se usem equipamentos que 
necessitem de desinfeção no decorrer da aula; 

 
• Desfasamento dos intervalos 

 
 
 



• Bar a funcionar apenas com produtos prontos a ser consumidos com entrada e 
saída por portas diferentes ou com circuitos de circulação definidos; 

 
• Reprografia a funcionar com entrada e saída por portas diferentes ou com 

circuitos definidos;  
 

• Tapetes higienizantes na EB Ave devido à circulação por espaços comuns de 
crianças do Pré-escolar, alunos do 1º, 2º e 3º ciclo; 
 

• Aplicação de acrílicos nos bares, refeitórios, reprografias, secretarias e PBX; 
 

• Distribuição de Kits com 3 máscaras de cat. 2 para uso profissional  a professores, 
alunos e assistentes.  
 



Regime Misto 

Este plano contempla uma operacionalização semanal, dividindo 
cada turma do 3º ciclo e ensino secundário em dois grupos 
(independentemente do número de alunos que a integra), ficando 
metade dos alunos na escola e a outra metade em casa 
(rotativamente, semana a semana).  

Em relação ao pré-escolar e aos 1º e 2º ciclos do ensino básico, a 
regra será a sua permanência com atividades presenciais, que à 
partida será mais viável nas turmas até 20 alunos (12 das 17 
turmas) e mais problemático nas restantes 5 turmas. De qualquer 
modo, a decisão será sempre tomada em função das orientações 
vigentes. 

 



Alunos em ensino presencial 
• Os alunos que permanecem na escola terão aulas presenciais e trabalho autónomo, a 

planificar em conselho de turma. Para disciplinas com carga horária semanal igual ou superior 
a três tempos semanais, no mínimo, haverá 50 minutos de trabalho autónomo semanal a 
realizar na sala de aula devidamente enquadrados pelo professor da disciplina, que nesse 
tempo deverá dar apoio aos alunos que se encontram em trabalho autónomo em casa, 
através de atividades síncronas e/ou assíncronas. 
 

Alunos em trabalho autónomo em casa 
• Para os alunos que se encontram em casa, cada docente do conselho de turma deverá definir 

um plano de trabalho, com orientações precisas das tarefas e atividades que os alunos devem 
desenvolver de forma autónoma. O plano de trabalho, os materiais e recursos educativos 
devem ser publicados na plataforma de aprendizagem da escola – Google Classroom. Para 
além disso, nas disciplinas com carga horária semanal igual ou superior a 3 tempos semanais, 
o professor da disciplina, no período das aulas presenciais, deverá dinamizar sessões 
síncronas e/ou assíncronas num total mínimo de 50 minutos semanais para apoio e 
orientação do trabalho autónomo.  

• Os professores coadjuvantes, no 3º ciclo, e do apoio no secundário, apoiarão os alunos que 
estão em trabalho autónomo em casa, através de sessões síncronas. 
 

 



Regime  de ensino à distância 

• Ao nível do AEPL, o modelo de ensino a distância prevê a utilização da 
plataforma Google Classroom para trabalho assíncrono e síncrono, a 
Google Meet para as sessões síncronas de videoconferência e os 
emails institucionais para todo o tipo de comunicações.  

 

• Os professores poderão utilizar outras ferramentas TIC para 
explorações pedagógicas e apoio aos alunos, mas sempre com links a 
partir da plataforma Classroom.  

 

• Para cada disciplina/turma, no início do ano letivo, será criado um 
espaço na plataforma Classroom e adicionados os respetivos alunos, 
por cada professor.  



• A mancha horária semanal mantém-se fixa, assim como a carga horária 
semanal de cada disciplina/UFCD definida para as aulas presenciais; 
 

• A carga horária semanal de cada disciplina/UFCD deverá ser 
integralmente cumprida através das sessões síncronas e assíncronas.  
 

• As sessões síncronas de cada disciplina serão planificadas em conselho 
de turma, mantendo-se depois fixa essa grelha, enquanto a situação de 
ensino não presencial se mantiver. 
 

• As atividades assíncronas, no período da aula ou não, pressupõem 
sempre uma qualquer ação de feedback do professor. 

 



Horário da Turma 

Os intervalos terão a duração de 10 minutos.  

(introduzir horário da turma) 




