
                                                         
  

INFORMAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA 
FUNCIONAMENTO DO ANO LETIVO 2020-2021 

 

Tendo em consideração todas as medidas para o ano letivo 2020/2021 presentes 

na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 e procurando criar todas 

as condições para que o ano letivo possa decorrer de forma normal e segura, a 

Escola Secundária de Camarate implementou uma série de normas de 

segurança, que implicam a necessidade de alteração do horário de 

funcionamento da escola. 

Durante o ano letivo 2020/2021 o horário de funcionamento da escola será: 

3º ciclo – 7º e 8º anos - das 08:05 às 13:30h. De forma a acomodar toda a 

carga letiva, as turmas terão uma vez por semana aulas no turno da 

manhã/tarde. 

3º ciclo – 9º ano – das 13:00 às 18:25. De forma a acomodar toda a carga letiva, 

as turmas terão uma vez por semana aulas no turno da manhã/tarde. 

Secundário Regular – 10ªA, 11ºB, 12º A e 12ºB – das 8:20 às 13:45. De forma 

a acomodar toda a carga letiva, as turmas terão uma ou duas vezes por semana 

aulas no turno da manhã/tarde 

Secundário Regular – 10ºB e 11ºA – das 13:15 às 18:40. De forma a acomodar 

toda a carga letiva, as turmas terão uma ou duas vezes por semana aulas no 

turno da manhã/tarde 

Secundário Profissional – 10ºC, 10ºD, 11ºC,11ºD,12ºC e 12ºD. das 13:00 às 

18:40. De forma a acomodar toda a carga letiva, as turmas terão três a quatro 

vezes por semana aulas no turno da manhã/tarde 

 

Informamos que no dia 31 de agosto as turmas serão afixadas na escola.  

A partir do dia 1 de setembro os Encarregados de Educação poderão 

consultar a turma do seu educando no GIAE on line. 

 

Todas as aulas terão blocos de 100 minutos com dois intervalos de 10 minutos 

e um de cinco minutos, em ambos os turnos. 

Apelamos ao cumprimento rigoroso dos horários de modo a que haja o menor 

número de “cruzamentos” possíveis. Os alunos, sempre que possível, deverão 

ser portadores dos seus lanches de modo a evitar grandes aglomerados no 



                                                         
  

bufete. Só será permitida a permanência dos alunos na escola de acordo com o 

turno a que pertencem 

Solicitamos que para efeitos de marcação de almoços utilizem a plataforma 

digital GIAE . Os carregamentos de cartões continuarão a ser feitos na papelaria. 

Os alunos do turno da tarde que pretendam almoçar na escola devem fazer a 

entrada na mesma às 12:00. Para os alunos do turno da manhã, informamos que 

está a ser estudada a possibilidade de existência de serviço take-away.  

Alertamos que todos os alunos devem ser portadores do seu material, pois no 

ano letivo 2020/2021 não haverá empréstimos ocasionais de material. 

Os alunos que usufruirão do Apoio Tutorial irão frequentá-lo em regime de contra 

turno. Relativamente aos clubes os horários serão elaborados tendo em conta 

os horários das turmas (limitados a um número restrito de inscrições), assim 

como o Desporto Escolar.  

Os alunos só poderão sair da escola nas mudanças de turno. Sempre que a 

ausência de um professor se verifique no último tempo do turno os alunos sairão 

da escola. Nos outros tempos, a escola implementará soluções que evitem que 

os alunos andem pela escola. 

Informamos ainda que a plataforma teams continuará a ser usada no próximo 

ano letivo. As sessões de Assembleia de Turma serão realizadas à distância 

através da plataforma teams, assim como alguns apoios. 

Durante os intervalos os alunos terão zonas próprias que serão definidas para 

cada turma. Os intervalos serão desfasados. Os alunos terão que usar 

obrigatoriamente a máscara que irá ser fornecida pela escola, não podendo 

entrar na escola sem máscara. A máscara terá que ser usada mesmo nos 

espaços exteriores. 

Apelamos à compreensão de toda a Comunidade Educativa, assim como ao 

cumprimento das regras, está em causa a segurança e saúde de todos nós. 

 

Aguardamos por todos com a certeza de que tudo vai correr bem! 

 

A Diretora 

Teresa Graça 


