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COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA Nº 1/2020-21 

 

Exº(a) Senhor(a) Pai / Mãe / Encarregado(a) de Educação 

 

No início do ano letivo 2020-21, dou-lhe as boas vindas, a si e ao(à) seu(ua) educando(a), e desejo que, 

apesar das contingências a que a COVID-19 nos obriga, o mesmo decorra da melhor maneira possível, para 

todos. 

Na preparação das atividades do próximo ano tivemos em consideração o quadro normativo legal, 

emanado pelo ministério da educação, que se mantém em vigor, bem como todas as orientações emanadas 

pela Direção Geral da Saúde (DGS) e pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), as quais 

lhe apresento, de forma sucinta: 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: 

• A Educação Pré-Escolar abrange, obrigatoriamente, as crianças de 4 e 5 anos, embora seja desejável 

que cada vez mais crianças de 3 anos possam usufruir da educação pré-escolar. 

• Para já, as crianças de 3 anos que tiveram colocação são em número reduzido, mas estão em processo 

de construção mais quatro salas, nas antigas instalações da GNR, as quais poderão acolher, já durante 

o mês de outubro, as crianças que se encontram em lista de espera. Esta é, pelo menos, a informação 

transmitida pela autarquia. 

• As listas, por sala, serão afixadas nos JI de colocação e na EB23, no dia 8 de setembro. 

• As orientações para as atividades de animação e de apoio à família (AAAF) mantêm-se (Portaria n.º 

644-A/2015, de 24 de agosto) e foram devidamente preparadas com a autarquia pelo que não se 

preveem constrangimentos na abertura das atividades letivas. 

• O Plano de Contingência ESLA está a ser atualizado, mas, mantêm-se, no essencial, as medidas que já 

foram tomadas no regresso à escola das crianças do pré-escolar. Este Plano encontra-se na página do 

agrupamento. 

• Fique a saber, desde já, que as crianças têm de trocar de sapatos à entrada do JI, pelo que lhe será 

pedido que forneça um par de sapatos, que ficarão na escola e aqui serão higienizados. 
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• Também será obrigatório, desde o 1º dia, o uso de bata. Esta bata ficará na escola e aqui será lavada, 

sempre que necessário. Para as crianças que frequentam pela primeira vez e que ainda não têm bata, 

será estudada, com a educadora, uma solução alternativa. 

• Nas reuniões iniciais com as educadoras, serão fornecidas todas as informações e tentaremos 

responder às dúvidas que se ponham. 

 

1º CICLO 

• Em 2020-21, funcionarão 23 turmas do 1º ciclo nas escolas do agrupamento, a saber:  

o 8 na EB1 da Abelheira (uma delas em monobloco climatizado, a instalar pela autarquia); 

o 8 na EB1 da Fonte Santa; 

o 7 na EB1 de Quarteira 

• As turmas estão cheias e verifica-se, já, lista de espera de crianças transferidas para este 

agrupamento ou a quem foi concedida equivalência e que não têm vaga. 

• O período diário escolar tem um máximo de 30 horas, distribuídas do seguinte modo:  

o 1º ano (DL 55/2018) - 25 horas de atividades letivas semanais regulares, com o ensino do 

português (7 horas); matemática (7 horas); estudo do meio (3 horas); educação artística (3 

horas) Educação Física (2 horas); apoio ao estudo (2 horas) e Inglês (1 hora) + 5 horas de 

AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular. 

o 2º ano - (DL 55/2018) - 25 horas de atividades letivas semanais regulares, com o ensino do 

português (7 horas); matemática (7 horas); estudo do meio (3 horas); educação artística (3 

horas) Educação Física (2 horas); apoio ao estudo (2 horas) e Inglês (1 hora) + 5 horas de 

AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular. 

o 3º ano - (DL 55/2018) - 25 horas de atividades letivas semanais regulares, com o ensino do 

português (7 horas); matemática (7 horas); estudo do meio (3 horas); educação artística (3 

horas) Educação Física (2 horas); oferta complementar (1 horas) e Inglês (2 hora) + 5 horas 

de AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular. 

o 4º anos (DL 55/2018) - 25 horas de atividades letivas semanais regulares, com o ensino do 

português (7 horas); matemática (7 horas); estudo do meio (3 horas); educação artística (3 

horas) Educação Física (2 horas); oferta complementar (1 horas) e Inglês (2 hora) + 5 horas 

de AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular. 

▪ Oferta Complementar de 1º e 2º anos: Inglês  

▪ Oferta Complementar de 3º e 4º anos: Cidadania ou Filosofia para Crianças 
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• O horário de início das atividades letivas foi alterado para permitir o algum desfasamento na entrada, 

permanência e saída das crianças: 

o 08:30, para as crianças dos 1º e 2º anos; 

o 09h30, para as crianças dos 3º e 4º anos.  

• A fixação deste período de funcionamento mantém a duração da componente de apoio à família. 

• Por imperativos da lei, e uma vez que o horário escolar não pode ultrapassar as 30 horas semanais, o 

horário das atividades escolares desenvolve-se da seguinte forma: 

 

Horário dos  
1º e 2º anos 

Horário dos 
3º e 4ºs anos 

Atividades 

08:00 – 08:30 08:00 – 09:30 Componente de Apoio à Família  

08:30 – 10:30 09:30 – 11:30 Atividade letiva 

10:30 – 11:00 11:30 – 12:00 Intervalo da manhã 

11:00 – 12:30 12:00 – 13:30 Atividade letiva 

12:30 – 13:30 13:30 – 14:30 Intervalo para Almoço 

13:30 – 14:30 14:30 – 15:30 Atividade letiva 

14:30 – 15:00 15:30 – 16:00 Intervalo da tarde 

15:00 – 16:00 16:00 – 17:00 Atividade de Enriquecimento Curricular 

16:00 – 18:30 17:00 – 18:30 Componente de Apoio à Família 

 

 

• A CAF - Componente de Apoio à Família é da responsabilidade da autarquia, (protocolo de colaboração 

de 28 de julho de 1998, celebrado entre o ministério da educação, ministério do trabalho e da 

solidariedade social e a associação nacional de municípios portugueses), que, para tal, disponibiliza os 

recursos previstos na lei. 

• Cabe ao agrupamento, através dos seus órgãos de gestão pedagógica, a supervisão das atividades, 

quer das AAAV quer da CAF. 

• Fora do período das aulas, só poderão permanecer na escola as crianças que foram inscritas nas AECs, 

pelos respetivos encarregados de educação. A escola declina qualquer responsabilidade sobre a 

permanência e vigilância de crianças que não tenham sido previamente inscritas. 

• A Associação de Pais e Encarregados de Educação do agrupamento é a entidade promotora das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, a qual, para o efeito, estabeleceu protocolo com o 
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agrupamento e com a IPSS ENSINAR A SORRIR. Aquando da receção aos pais e aos alunos, serão dadas 

informações complementares.  

• No entanto, este protocolo garante, para já, a realização das AECs a partir do 1º dia de aulas. 

As atividades de enriquecimento curricular a desenvolver serão as seguintes: 

a) Atividades Lúdico Desportivas (Natureza: Domínio Desportivo); 

b) Atividades Lúdico-Expressivas (Natureza: Domínio Artístico); 

c) Ciências Experimentais (Natureza: Domínio Científico) 

As atividades de enriquecimento curricular têm a duração semanal de 5 horas semanais, a saber: 

 

Domínio Desportivo Atividades lúdico-desportivas 2 HORAS 

Domínio Científico Ciências Experimentais 1 HORA 

Domínio Artístico Atividades lúdico-expressivas 2 HORAS 

  

• Os recursos adicionais do Programa TEIP mantêm-se, pelo que continuará a funcionar o GAAF 

(Gabinete de Apoio ao Alunos e à Família), este ano, com mais um técnico, e o reforço na coadjuvação 

e apoio às dificuldades dos alunos nas áreas do Português e da Matemática, especialmente 

direcionado para os 1º, 2º e 3ºs anos, à semelhança do que já aconteceu nos dois últimos anos letivos. 

• Os alunos de 3º e 4º anos terão, como oferta complementar, a Filosofia para Crianças. 

• As crianças que têm que permanecer até mais tarde na escola poderão realizar 30 minutos de estudo 

diário, em sala de estudo, devidamente supervisionadas por docentes. Esta atividade, no entanto, só 

estará disponível para as crianças que estiverem inscritas nas AECs e carece de inscrição, por parte dos 

pais. 

• A listagem dos alunos, por turma, será afixada nas escolas de 1º ciclo e na EB23, no dia 4 de setembro. 

 As refeições consumidas são pagas, diretamente, à autarquia. Na receção aos pais, serão prestados 

todos os esclarecimentos necessários. 
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As refeições da EB1 e do Jardim de Infância nº 3 continuarão a ser confecionadas na escola da Fonte 

Santa e transportadas, depois, com meios da autarquia. 

 

Para cada turma, será atribuído um espaço de recreio próprio, evitando, na medida do possível, os 

contactos entre alunos de turmas diferentes. 

 
A máscara não é obrigatória para as crianças entre os 6 e os 10 anos. No entanto, as crianças podem 

usá-las, se for essa a vontade dos pais. As crianças com 10 ou mais anos têm que usá-la, obrigatoriamente, 

mas a escola fornece. 

 
Embora o Plano de Contingência ESLA esteja a ser atualizado, pode consultá-lo na página do 

agrupamento. 

  
Aquando das reuniões iniciais com os encarregados de educação, será entregue um documento 

com a síntese das medidas de contingência preparadas para as escolas básicas, no que diz respeito aos 

compromissos que terão que ser assumidos quer pela escola quer pelos pais / encarregados de educação. 

 2º e 3º CICLOS 

  

• Em 2020-21, os 2º e 3º ciclos do ensino básico contarão com um total de 34 turmas do ensino geral, 

4 turmas de CEF e 1 turma de PIEF, num total de 40 turmas, a saber: 

o 5º ano: 7 turmas 

o 6º ano: 7 turmas 

o 7º ano: 7 turmas 

o 8º ano: 7 turmas gerais e 2 CEF 

o 9º ano: 6 turmas gerais e 3 de CEF 

o PIEF – turma mista de 2º e 3º ciclo. 

• Na EB23 funcionarão 28 turmas do 2º ciclo e 3º ciclo: 

o Todas as turmas de 5º, 6º, 7º e 8º anos; 

• Destas, três turmas com alunos de ensino articulado da música (1 de 5º, 1 de 6º e 1 de 7º), em 

parceria com o Conservatório de Loulé e o apoio logístico da autarquia. 

• Na Escola Secundária Drª Laura Ayres funcionam as restantes turmas do 3º ciclo: 
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o 6 turmas de 9º ano; 

o 5 Cursos de Educação e Formação deste nível (três turmas); 

o 1 grupo PIEF. 

• As listagens das turmas serão afixadas dia 8 de setembro, na EB23 e na escola secundária. 

• A matriz curricular está organizada em tempos de 45 minutos. 

• Porque o agrupamento integrou o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (em 2017-18), 

todas as turmas do 2º e 3º ciclos se encontram abrangidas pelo DL 55/2018 tendo sido 

implementadas as matrizes curriculares aí previstas.  

• Os pais receberão informação dos diretores de turma sobre o desenvolvimento do currículo. 

• No 3º ciclo, a escola criou ofertas próprias nas áreas artística e tecnológica, que implementou de 

forma aleatória:  

o CineCiência - 2 turmas de 7º ano, 2 turmas de 8º ano e 2 turmas de 9º ano (continuação) 

o Programação e Robótica – 2 turmas de 7º ano, 2 turmas de 8º ano e 2 turmas de 9º ano. 

• Atendendo à situação de COVID – 19, é prioridade da escola que a permanência dos alunos seja a 

estritamente necessária. Assim, as atividades / medidas que aumentam a mancha horária dos alunos 

não serão implementadas presencialmente. Haverá, no entanto, uma atenção redobrada às 

necessidades de aprendizagem dos alunos, mantendo-se os apoios à aprendizagem para todos os 

que deles necessitem e/ou para tal forem sinalizados. 

• Mantendo, assim, a matriz curricular no estritamente exigido pela lei, tomámos as medidas que já se 

encontram previstas nos Critérios de Organização do ano letivo, divulgado no final de julho.  

o Diversificámos a mancha horária, permitindo a permanência, em simultâneo, de um menor 

número de alunos na escola EB23: 

o O 2º ciclo terá a sua mancha horária concentrada entre as 8h30 e as 13h30, limitando ao 

máximo a sua permanência na escola, no período da tarde. 

o Os 7º e 8º anos terão a sua mancha horária concentrada entre as 13h40 e as 18h35, limitando 

ao máximo a sua permanência na escola, no período da manhã. 

• O 9º ano funciona preferencialmente no período da manhã (na Escola sede) 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

• Em 2020-21, o ensino secundário contará com um total de 39 turmas /cursos, do ensino geral e do 

ensino profissional qualificante, a saber: 

o 10º ano: 7 turmas dos cursos gerais e 6 cursos profissionais; 

o 11º ano: 6 turmas dos cursos gerais e 7 cursos profissionais; 

o 12º ano: 6 turmas dos cursos gerais, 6 cursos profissionais. 

• Todas as turmas dos 10º e 12º anos têm marcado, no seu horário, um tempo de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

• Continuamos a ser a única escola secundária do Algarve com oferta de Mandarim no ensino 

secundário, este ano abrangendo, também, o curso de operações turísticas do 10º ano. 

• Atendendo à situação de COVID – 19, é prioridade da escola que a permanência dos alunos seja a 

estritamente necessária. Assim, as atividades / medidas que aumentam a mancha horária dos alunos 

não serão implementadas presencialmente. Haverá, no entanto, uma atenção redobrada às 

necessidades de aprendizagem dos alunos, mantendo-se os apoios à aprendizagem para todos os 

que deles necessitem e/ou para tal forem sinalizados. 

• Mantendo, assim, a matriz curricular no estritamente exigido pela lei, tomámos as medidas que já se 

encontram previstas nos Critérios de Organização do ano letivo, divulgado no final de julho.  

o Diversificámos a mancha horária, permitindo a permanência, em simultâneo, de um menor 

número de alunos na escola secundária: 

o O 9º e o 10º ano terão a sua mancha horária concentrada entre as 8h30 e as 13h30, limitando 

ao máximo ao estritamente necessário a sua permanência na escola, no período da tarde. 

o Os 11º e 12º anos terão a sua mancha horária concentrada, maioritariamente, entre as 

13h40 e as 18h35, limitando ao máximo a sua permanência na escola, no período da manhã. 

o O ensino profissional funciona de manhã e de tarde, bem como os CEF. 

Em geral: 

Será facultada aos alunos que assim o desejarem a possibilidade de levarem a refeição do almoço 

para casa, em alternativa ao refeitório. 

As modalidades do Desporto Escolar terão regras de funcionamento específicas da situação de 

pandemia que serão comunicadas à escola, pela tutela. 
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Também por causa da pandemia: 

o As entradas e saídas nas e das escolas terão percursos diferenciados, os quais estarão 

devidamente assinalados. 

o Não há lugar, no entanto, à divisão de turmas em dois grupos, por orientação do ME. 

o O uso de máscara é obrigatório para todos os que entram na escola e aqui permanecem. A 

escola vai fornecer um conjunto de três máscaras sociais a cada aluno.  

o Nas reuniões iniciais com os alunos e encarregados de educação serão fornecidas todas as 

informações necessárias sobre o Plano de Contingência ESLA, especificamente as medidas 

que se aplicam a cada escola. 

Mantemos a oferta de iniciação de uma segunda língua estrangeira (Francês, para o 5º ano, e Alemão, 

para o 6º) no 2º ciclo, em complemento curricular, de frequência facultativa. 

A cerimónia de entrega dos diplomas do Quadro de Honra não se realizar-se-á, previsivelmente, no 

presente ano letivo. Serão encontradas formas alternativas de honrar os alunos que o integram. 

Reitero a informação de que poderá contactar-nos para diretora@esla.edu.pt (o meu endereço), 

gestao@esla.edu.pt (endereço do agrupamento e que poderá ser utilizado, também, para qualquer área ou 

curso qualificante); telma.bras@esla.edu.pt (adjunta da diretora para o pré-escolar e 1º ciclo); 

subdiretora@esla.edu.pt (com a responsabilidades do 3º ciclo e ensino secundário geral); . 

 Relembro, também, que continuo a receber pais e encarregados de educação, este ano letivo na 

primeira quarta feira de cada mês, das 16:00h às 20:00h. 

 Peço-lhe que esteja atento/a à página do agrupamento pois será o meio de comunicação privilegiado 

para o/a informar da calendarização das reuniões com as educadoras / professores titulares / diretores de 

turma, previstas para a semana de 14 de setembro. 

 Tenha um bom ano letivo, com pleno sucesso, pessoal e profissional e com muita saúde. 

 31 de agosto de 2020 

 A Diretora 
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