
Caros alunos e encarregados de educação, como é do vosso conhecimento os alunos de 11º e 

12º anos regressarão às aulas presenciais dia 18, segunda feira. Tentámos organizar os horários 

de forma a permanecerem o menor número de alunos por dia, na escola, e o menor número de 

dias por semana, de forma a diminuir as probabilidades de contágio.  

Os horários dos alunos serão os abaixo indicados:  

11º ano turma A 

 2ª feira 3ª feira 
 

4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9:00-9:50 FQ 
 

 BG BG  

Intervalo 
 

10:20-10:30 
 

10:20-10:30 
 

10:20-10:30 
 

10:30-10:50 
 

FQ 
 

BG BG 

11:00-11:50 BG 
 

FQ FQ 

11:50-12:40 BG 
 

FQ FQ 

Os alunos almoçam das  12:45 às 13:10 e regressam à sala de 
imediato 

13:50-14:40 Fil 
 

Ing  

14:40-15:30 Fil 
 

Ing 

15:40-16:40 Fil 
 

Ing 

16:40-17:30  
 

 

 

11º ano turma B  

 2ª feira 3ª feira 
 

4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9:00-9:50  Fr 
 

 Fr Geo 

Intervalo 
 

10:20-10:30 10:30-10:40 10:20-10:30 

10:30-10:50 Fr 
 

Fr Geo 

11:00-11:50 Geo 
 

Geo Fr 

11:50-12:40 Geo 
 

Geo Fr 



Os alunos permanecem na  sala de aula até às 13:10 altura em que se 
deslocam para a cantina 

13:50-14:40 Fil 
 

Ing  

14:40-15:30 Fil 
 

Ing 

15:40-16:40 Fil 
 
 

Ing 

16:40-17:30  
 

 

 

12º ano turma A 

 2ª feira 3ª feira 
 

4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9:00-9:50 Mat1/Port2 
 

 Mat1/Port2  Mat1 

Intervalo TI-10:30-10:40 
T2-10:40-10:50 

 

TI-10:30-10:40 
T2-10:40-10:50 

TI-10:30-10:40 
 

10:50-11:00 Mat1/Port2 
 

Mat1/Port2 Mat1/Port2 

11:00-11:50 Mat2/Port1 Mat2/Port1 
 

Mat2 

11:50-12:40 Mat2/Port1 
 

Mat2/Port1 Mat2/Port1 

 

12º ano turma B 

 2ª feira 3ª feira 
 

4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9:00-9:50  Hist1/Port2 
 

 Hist1/Port2 His1/Port2 

Intervalo T1- 10:30-10:40 
T2-10:40-10:50 

 

T1- 10:40-10:50 
T2-10:50-11:00 

T1- 10:40-10:50 
 

9:50-10:50 Hist1/Port2 
 

Hist1/Port2 His1 

11:00-11:50 Hist2/Port1 
 

Hist2/Port1  Hist2/Port1 
 

11:50-12:40 Hist2/Port1 
 

Hist2/Port1 Hist2 

 

 

 



Os alunos dos 12º anos funcionarão em regime de turnos, como é verificável, há aumento de 

carga letiva para os docentes, mas não para os alunos. 

Os encarregados de educação que decidam que o aluno não frequente as aulas 

presenciais, devem manisfestar essa intenção, por escrito, ao diretor de turma, tendo em 

atenção que, apesar das faltas serem justificadas, a aprendizagem não será igual, mesmo 

porque, nestas situações não haverá serviço remoto. Chama-se ainda a atenção para o 

facto de que esta decisão abrangerá todas as disciplinas, não podendo optar por 

frequentar umas e faltar a outras, ou seja, a decisão tomada é relativa à globalidade, 

frequentando todas as disciplinas ou nenhuma.  

Relembra-se que nas restantes disciplinas os alunos continuaram a ter aulas por 

videoconferência, embora com novos horários. 

Este retorno por parte de alguns alunos e professores irá implicar necessariamente 

algumas alterações de horários, para os que retomam a atividade presencial, como é 

evidente, mas também para algumas das restantes turmas, que verão o seu horário 

reajustado, para isso, os diretores de turma entrarão em contacto convosco, brevemente, 

para fazer essa comunicação. Solicito a melhor compreensão da vossa parte, relembrando 

que este processo é novo para todos.  

Esta tentativa de regresso à normalidade só terá êxito com a responsábilidade de todos, é 

completamente proibido circular no espaço escolar sem máscara, quem necessitar de tratar de 

algum assunto. de forma presencial, deverá marcar reunião antecipadamente, conforme 

instruções dadas em comunicados anteriores.  

O esforço tem que ser redobrado por parte da comunidade educativa, pois não devemos, não 

queremos, nem iremos permitir que se coloque em causa a segurança dos nossos alunos.  

As condições de máxima higienização estão garantidas na escola, mas só com a responsabilidade 

de todos, conseguiremos zelar pela saúde coletiva, desenvolvemos já os procedimentos para 

dar cumprimento às normas estabelecidas pela DGS.  

Aos alunos, solicito que cumpram rigorosamente as instruções dos docentes e não docentes, e 

apesar das saudades, pois sei que já não estão juntos há muito tempo, expressem a vossa alegria 

no reencontro à distância. Quando isto passar, prometo que faremos o dia do abraço e do 

regresso à proximidade que nos é tão caraterística.  

Estamos ansiosos pelo vosso regresso, a escola sem vós não é escola.  



Até segunda-feira, com responsabilidade. 

A Diretora 

Ana Paula Vilela Leal da Costa 

 

 

 

 


