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Informação n.º 2 — Encarregados de Educação e Alunos 

Atendendo ao período de Pandemia que vivemos, no presente ano letivo, teremos em conta medidas 

excecionais de acordo com a legislação em vigor, as orientações publicadas e o Referencial para as Escolas. 

Para apoiar os alunos, os encarregados de educação e as famílias divulgamos este segundo conjunto de 

Informações para promover o bom funcionamento do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho. 

O Plano de Contingência, para conhecimento e cumprimento, por parte de todos os que se deslocam 

a qualquer uma das escolas do agrupamento, será divulgado dia 15 de setembro em  

https://aeleonardocoimbra.net/portal/  

Os alunos, os docentes e os não docentes, com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (febre, 

tosse e falta de ar) não se devem apresentar na Escola. Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS 24 

(808 24 24 24) e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. 

1. Calendário Escolar 2020/2021 

Períodos 
letivos 

Início Termo 

1.º 17 de setembro 18 de dezembro 

2.º 4 de janeiro 24 de março  

3.º 6 de abril 

9 de junho de 2021 - 9.º ano de escolaridade 
15 de junho de 2021 - 7.º e 8.º anos de escolaridade 
30 de junho de 2021 - pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos do ensino 
básico 
Variável para os Cursos Profissionais 

 

 Interrupções 

1.ª De 21 de dezembro a 31 de dezembro 

2.ª De 15 de fevereiro a 17 de fevereiro (Carnaval) 

3.ª De 25 de março a 5 de abril  

2. Até ao dia 16 de setembro, todos os encarregados de educação terão uma reunião, presencial 

ou por videoconferência de acordo com os anos de escolaridade, com a respetiva educadora, professor/a 

titular de turma, diretor/a de turma, onde serão clarificados os procedimentos a tomar. 

3. No primeiro dia de aulas, 17 de setembro, todos os alunos a partir do 5.º ano deverão 

apresentar-se já com máscara própria para poderem entrar na escola. Nesse mesmo dia, na sala de aula, cada 

aluno receberá três máscaras reutilizáveis para utilizar no primeiro período, dentro e fora da sala de aula. Os 

alunos que se apresentem sem máscara à porta da escola não entrarão no estabelecimento escolar. 

4. Cada aluno deve trazer uma máscara suplente limpa, num saco, para que esta esteja isolada 

do restante material, pronta a utilizar caso seja necessário a substituição da que está em uso. 
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5. O aluno não pode permanecer na escola fora do seu horário escolar. 

6. É aconselhável que os encarregados de educação que acompanhem os alunos à entrada da 

escola mantenham o distanciamento social e deixem a entrada da escola desimpedida.  

7. O horário escolar decorrerá de acordo com a Informação n.º 1 e os horários estarão disponíveis, 

no Google Classroom, no dia 15 de setembro. Este ano não haverá entrega de horário em suporte de papel. 

8.  Cada turma terá sala própria e cada aluno terá uma mesa e uma cadeira. Os alunos não podem 

mudar de lugar, por questões de higiene e segurança de todos.  

9. Até novas orientações, que serão transmitidas pelos respetivos professores, a partir do 5.º ano 

as aulas de educação física decorrerão em sala de aula, não sendo utilizado o ginásio e o balneário, pelo que não 

necessitam trazer equipamento. 

10. O atendimento aos encarregados de educação, por parte das educadoras, dos professores 

titulares de turma, dos diretores de turma e do GAAF, será feito por agendamento e por videoconferência, sendo 

presencial apenas em casos excecionais. 

11. O funcionamento da cantina será maioritariamente em regime de take-away. Contudo: 

 EB da Pasteleira e EB das Condominhas – os alunos podem comer na cantina da escola, 

de acordo com as regras impostas pela DGS, em horários desfasados. 

 EBS Leonardo Coimbra Filho – os alunos que têm aulas de tarde podem comer na cantina 

da escola, de acordo com as regras impostas pela DGS, em horários desfasados. Os alunos que 

não têm aulas no turno da tarde NÃO podem consumir a refeição dentro da escola. A marcação 

de senhas de almoço deverá ser feita, preferencialmente online, através da App Unicard sige, 

ou através do endereço Web  https://sige.aeleonardocoimbra.net/, incluindo já para o 1º dia 

de aulas. Não serão vendidas refeições no próprio dia. 

12. O funcionamento do bufete dos alunos, na EBS Leonardo Coimbra Filho, será com limitações, 

por turnos, pelo que, preferencialmente, os alunos deverão trazer o seu lanche/reforço alimentar de casa. No 

primeiro dia, os professores apresentarão aos alunos os turnos em que podem ir ao bufete.  

13. O cartão do aluno deverá ser utilizado exclusivamente pelo próprio. 

14. Os circuitos dentro de cada escola serão apresentados pelos professores, no primeiro dia de 

aulas.  

Em conjunto, com a serenidade que este momento precisa, vamos ultrapassar este grande desafio e contribuir 

para o sucesso de cada aluno/a. 

Porto, 13 de setembro de 2020 

A Diretora 
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