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COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA Nº 1/2022-23 

 

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

 

No início do ano letivo 2022-23, dou-lhe as boas-vindas, a si e ao(à) seu(ua) educando(a), e desejo que 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: 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios 

orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que 

todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para 

alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. O Plano Escola+ 

21|23 também prevê a possibilidade de novas formas de organização do ano escolar. Tal é reforçado pelo 

Despacho nº 8356/2022. 

 

O Conselho Pedagógico, ouvidos os professores, analisou a proposta e tomou a sua decisão quanto à 

organização do ano escolar 2022-2023 por semestres, para todos os níveis de ensino. Esta proposta foi, 

também, aprovada pelo Conselho Geral, por unanimidade. 

Encontra, aqui, o folheto informativo 

FOLHETO: ORGANIZAÇÃO SEMESTRAL DO CALENDÁRIO ESCOLAR | ANO 22-23 
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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. 

• Este ano letivo, em Quarteira, a maior parte das crianças de 3 anos não tiveram colocação.  

• As listas, por sala, são afixadas nos JI de colocação e na EB23, a 7 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) mas passaram a ser competência da autarquia; foram devidamente 

preparadas com esta pelo que não se preveem constrangimentos na abertura das atividades letivas. 

• Com a melhoria da situação COVID e as alterações normativas nesta área, o Plano de Contingência ´foi 

revogado. 

• Assim, todas as condicionantes de entrada e saída das crianças extinguem-se e os pais /encarregados 

de educação voltaram a poder acompanhar as suas crianças às salas, respeitando os horários em vigor. 

• Também será obrigatório, desde o 1º dia, o uso de bata. 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 2022-23, funcionarão 25 turmas do 1º ciclo nas escolas do agrupamento, a saber:  

o 8 na EB1 da Abelheira; 

o 9 na EB1 da Fonte Santa; 

o 8 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, para todos os 

anos do 1º ciclo:  

o 1º e 2º anos (DL 55/2018) - 25 horas de atividades letivas semanais regulares (inclui o 

intervalo), com o ensino do português (6,5 horas); matemática (6,5 horas); estudo do meio 

(3 horas); educação artística (2,5 horas) educação física (2 horas); apoio ao estudo (1 hora) 

e inglês (oferta complementar) (1 hora) + 5 horas de AEC – Atividades de Enriquecimento 

Curricular; os alunos do 2º ano beneficiarão de coadjuvação na área da educação musical. 
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o 3º e 4º anos - (DL 55/2018) - 25 horas de atividades letivas semanais regulares (inclui o 

intervalo), com o ensino do português (6 horas); matemática (6 horas); estudo do meio (3 

horas); educação artística (2,5 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: Filosofia para Crianças 

o Haverá coadjuvação nas áreas de Educação Artística e Educação física. 

• O horário das das atividades letivas é o seguinte, para todos os anos: 

o Início - 09h00; 

o Termo (sem AECs) - 15h15; 

o Termo (com AECs) – 17h00 

• 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 do 1º ciclo Atividades 

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

09:00 – 11:00 Atividade letiva 

11:00 – 11:30 Intervalo da manhã 

11:30 – 12:30 Atividade letiva 

12:30 – 13:45 Intervalo para Almoço 

13:45 – 15:15 Atividade letiva 

15:15 – 16:00 Intervalo da tarde 

16:00 – 17:00 Atividade de Enriquecimento Curricular 

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

quer das AAAV quer da CAF. 

• Fora do período normal 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 Câmara Municipal de Loulé é a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular, a 

qual, para o efeito, estabeleceu protocolo com Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

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 

  

• Continuará a funcionar o GAAF (Gabinete de Apoio ao Alunos e à Família), com quatro técnicas, e o 

reforço na coadjuvação e apoio às dificuldades dos alunos nas áreas do Português e da Matemática e 

nas áreas artísticas, 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. 
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• A listagem dos alunos, por turma, está afixada nas escolas de 1º ciclo e na EB23, no dia 7 de setembro. 

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

todos os esclarecimentos necessários. 

  

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. 

 
As máscaras deixaram de ser obrigatórias. 

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

com a síntese das medidas organizadas para o 1º ciclo. 

 2º e 3º CICLOS 

  

• Em 2022-23, os 2º e 3º ciclos do ensino básico contarão com um total de 39 turmas do ensino geral, 

2 turmas de CEF e 1 turma de PIEF, num total de 38 turmas, a saber: 

o 5º ano: 6 turmas 

o 6º ano: 6 turmas 

o 7º ano: 8 turmas 

o 8º ano: 7 turmas gerais e 2 CEF 

o 9º ano: 7 turmas gerais e 2 de CEF 

o PIEF – turma mista de 1º, 2º e 3º ciclo. 

• Na EB23 funcionarão 27 turmas do 2º ciclo e 3º ciclo: 

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

• Destas, duas turmas com alunos de ensino articulado da música (1 de 7º e 1 de 8º), em parceria com 

o Conservatório de Loulé e o apoio logístico da autarquia. 

• Volta a ser oferecido a iniciação à segunda língua estrangeira, no 2º ciclo: 

o 5º ano – oferta complementar (francês), integrada no currículo, para todos os alunos; 

o 6º ano – em regime de complemento curricular (alemão), facultativa – os pais vão ser 

chamados, pelos DTs, a declararem se querem, ou não, que os seus educandos frequentem 

esta oferta. 
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• Na Escola Secundária Drª Laura Ayres funcionam as restantes turmas do 3º ciclo: 

o 7 turmas de 9º ano; 

o 6 Cursos de Educação e Formação deste nível (três turmas); 

o 1 grupo PIEF. 

• As listagens das turmas são afixadas a 7 de setembro, na EB23 e na escola secundária. 

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

• 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 Música – 3 turmas de 7º ano 

o Programação e Robótica – 3 turmas de 7º ano, 4 turmas de 8º ano e 3 turmas de 9º ano. 

• Todas as turmas voltaram a ter uma mancha horária normal 

ENSINO SECUNDÁRIO 

• Em 2022-23, o ensino secundário contará com um total de 39 turmas /cursos, do ensino geral e do 

ensino profissional qualificante, a saber: 

o 10º ano: 8 turmas dos cursos gerais e 6 cursos profissionais; 

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

o 12º ano: 7 turmas dos cursos gerais, 6 cursos profissionais. 

• Todas as turmas, do 10º ao 12º ano, 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. 

o Os horários de funcionamento das atividades letivas foram repostos, estando, no entanto, 

limitados pela escassez de salas. 

As modalidades do Desporto Escolar não gozam, no presente ano letivo, de medidas especiais e vão 

desenvolver-se normalmente. 
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http://www.esla.edu.pt/


 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 
JI nº 3 de Quarteira – EB1 /JI da Abelheira –EB1  de Quarteira 

EB1/JI da Fonte Santa - EB23 de Quarteira - Escola Secundária Drª Laura Ayres 
 

Escola Sede: Escola Secundária Drª Laura Ayres – Rua do Forte Novo, 8125-214 Quarteira  
Tel: 289301863 - Fax: 289388541; gestao@esla.edu.pt -  www.esla.edu.pt                                      

De salientar: 

o Voltam a funcionar os desdobramentos nas situações que os preveem. 

o O uso de máscara deixou de ser obrigatório.  

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

informações necessárias. 

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

próximo mês de outubro.  

 

OFERTA ALIMENTAR NA ESCOLA 

Restrições à oferta alimentar a disponibilizar pela escola ou a consumir na escola: 

1. Os bufetes escolares não podem contemplar a venda dos seguintes produtos: 

a) Pastelaria, designadamente bolos ou pastéis com massa folhada e/ou com creme e/ou 

cobertura, como palmiers, jesuítas, mil-folhas, bola de Berlim, donuts, folhados doces, 

croissants ou bolos tipo queque; 

b) Salgados, designadamente rissóis, croquetes, empadas, chamuças, pastéis de massa tenra, 

pastéis de bacalhau ou folhados salgados; 

c) Pão com recheio doce, pão -de -leite com recheio doce e croissant com recheio doce; 

d) Charcutaria, designadamente sanduíches ou outros produtos que contenham chouriço, salsicha, 

chourição, mortadela, presunto ou bacon; 

e) Sandes ou outros produtos que contenham ketchup, maionese ou mostarda; 

f) Bolachas e biscoitos, designadamente bolachas tipo belgas, biscoitos de manteiga, bolachas com 

pepitas de chocolate, bolachas de chocolate, bolachas recheadas com creme e bolachas com 

cobertura; 

g) Refrigerantes, designadamente de fruta com gás e sem gás e aqueles cuja composição contenha 

cola e/ou extrato de chá, águas aromatizadas, refrescos em pó, bebidas energéticas, bem como 

os preparados de refrigerantes; 

h) «Guloseimas», designadamente rebuçados, caramelos, pastilhas elásticas com açúcar, chupas 

ou gomas; 

i) Snacks doces ou salgados, designadamente tiras de milho, batatas fritas, aperitivos, pipocas 

doces ou salgadas; 

j) Sobremesas doces, designadamente mousse de chocolate, leite-creme ou arroz-doce; 

k) Barritas de cereais e monodoses de cereais de pequeno-almoço; 
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l) Refeições rápidas, designadamente hambúrgueres, cachorros-quentes, pizas ou lasanhas; 

m) Chocolates; 

n) Bebidas com álcool; 

o) Molhos, designadamente ketchup, maionese ou mostarda; 

p) Cremes de barrar, à base de chocolate ou cacau e outros com adições de açúcares; 

q) Gelados. 

Saiba, assim, que estes alimentos não são permitidos, logo, o/a seu/ua educando/a não pode trazê-los para 

a escola nem consumi-los no espaço escolar. 

 

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 e 2º ciclos); 

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

maria.nascimento@esla.edu.pt (adjunta com responsabilidades no ensino profissional e educação de 

adultos). 

 Relembro, também, que continuo a receber pais e encarregados de educação na primeira quarta 

feira de cada mês, das 16:00h às 19:00h. 

 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 13, 14, 15 e 16 de setembro e cujos cronogramas vão ser publicados. 

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

 31 de setembro de 2022 

 A Diretora 
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