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COMUNICADO n.º 1 - 2021/2022 (2021.09.14) 

Orientações aos pais e alunos decorrentes da pandemia vigente: 
 

As presentes orientações, aprovadas por via do Plano de Organização do Ano Letivo e de Desenvolvimento 

Curricular e Extracurricular em sede de Conselho Pedagógico e de Conselho Geral do Agrupamento e 

decorrentes das mais recentes diretrizes das Autoridades de Saúde, poderão sofrer alterações futuras, em 

sequência das diferentes de orientações da Tutela ou das referidas Autoridades de Saúde. O princípio 

subjacente à manutenção, pelo menos numa fase inicial do ano letivo, das regras em vigor no final do ano 

transato, independentemente de grande parte da população adulta e jovem já se encontrar vacinada, deriva 

da incerteza do comportamento da Variante Delta do SARS-CoV-2 no contexto escolar. Assim sendo, no 

decorrer do ano letivo e apreciado o desenvolvimento da situação, as presentes orientações poderão ser 

reequacionadas.  

Orientações para os alunos: 

a) Extremo respeito, por todos os atores escolares, dos horários previstos de entrada e saída de 

cada escola, bem como de cada aula; 

b) Respeito pelos circuitos de circulação, marcas de espera e lotação dos diversos espaços; 

c) Aos alunos a partir do 1.º ano, será distribuído na primeira semana de aulas um conjunto de 3 

máscaras sociais/comunitárias de Nível II para cada um, por cada período letivo, laváveis 20 a 

25 vezes, e certificadas de acordo com o legalmente previsto; 

d) Obrigatoriedade do uso da máscara facial em todos os espaços da escola, incluindo recreios, 

para os alunos a maiores de 10 anos ou a partir do 2.º Ciclo, inclusive; 

e) A máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada nas 

crianças com idade entre 6 e 10 anos, ou por alunos do 1.º ciclo, independentemente da 

idade, no caso dos estabelecimentos de educação e ensino, desde que as crianças tenham 

“treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta e que seja garantida a supervisão por 

um adulto; 

f) A utilização de máscara não está recomendada nas crianças com 5 ou menos anos; 

g) A remoção da máscara facial para comer ou beber deverá durar o tempo estritamente 

necessário e respeitando uma distância de, pelo menos, dois metros das demais pessoas; 

h) Não será possível, face às mais recentes orientações da DGS para as escolas, o uso de fornos 

micro-ondas pelos alunos; 

i) Sempre que possível e que as condições meteorológicas o permitam, podem ser utilizados os 

espaços exteriores das escolas; 

mailto:direcao@esas.pt


 

Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio 
Contribuinte n.º 600077594 | Sede: Rua Álvaro Carneiro 4715-086 Braga | Telefone: 253 204 220 | Fax 253204224 | Email: direcao@esas.pt | www.aesas.pt 

 

j) Lavagem e desinfeção regular das mãos e manutenção da distância de segurança 

recomendada entre pessoas; 

k) Limitação da partilha de objetos e utensílios ao estritamente necessário; 

l) No interior dos recintos escolares, obrigatoriedade, por parte dos alunos, de respeitar 

rigorosamente as indicações emitidas pelo pessoal não docente e docente; 

m) Conforme o Plano de Contingência do Agrupamento, cumprimento do dever de informar 

imediatamente as autoridades de saúde e o Agrupamento (para os números 253 204 220 

[Geral] ou 96 170 31 04 [Diretor] ou, ainda, para o email covid19@aesas.pt) das situações de 

suspeição ou contágio por COVID-19, não devendo ninguém, em circunstância e momento 

algum, dirigir-se às escolas sem a permissão expressa das autoridades de saúde ou do 

Agrupamento; 

n) Para as aulas de educação física, dada a exiguidade dos balneários (em particular na Escola 

Secundária), recomendação para que os alunos, em particular nos contraturnos, venham 

equipados de casa e não utilizem os balneários, salvo em situações excecionais, devidamente 

apreciadas pelos docentes e pela direção; 

Em caso de comportamento negligente ou culposo, que ponha em risco a segurança dos demais, para além 

da aplicação do previsto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, a ocorrência poderá ser reportada às 

autoridades competentes. 

 

1. Resumo das regras gerais de organização das escolas do Agrupamento, em resposta à 

presente pandemia1: 

1. Em todos os procedimentos preside o princípio de minimizar os contactos de cada elemento do 

agrupamento, seja ele docente, funcionário ou aluno. No caso do grupo/turma, devem sempre 

definir-se procedimentos que isolem o grupo em si mesmo (conceito de “bolha”), evitando, ao 

máximo, o contacto com elementos de outros grupos/turmas; 

2. O respeito pelas regras definidas para cada espaço, bem como pelos horários, deverá ser o mais 

rigoroso possível, sendo esta a única forma de garantir o bom funcionamento das escolas; 

3. Assim sendo, atividades que impliquem a junção, ainda que periódica, de alunos de diferentes 

grupos/turmas deverão ser evitadas, exceto se autorizadas expressamente pela direção, após 

parecer, sempre que possível, do Conselho Pedagógico; 

4. Deste modo, os Clubes e Oficinas, nas atividades que impliquem a junção de alunos de diferentes 

origens, deverão criar grupos que reduzam o número dessas distintas origens ou, alternativamente, 

funcionar, sempre que a sua natureza o permita, em regime não presencial; 

                                                           
1
 Aprovadas em Conselho Pedagógico de 22 de julho de 2021 e Conselho Geral de 28 de julho de 2021, pelo Plano de Organização do Ano 

Letivo e de Desenvolvimento Curricular e Extracurricular. 
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5. Qualquer uma destas três primeiras orientações poderá deixar de vigorar em função de eventual 

evolução positiva da presente pandemia ou pela emissão de orientações distintas pela Tutela; 

6. Mantém-se como obrigatório que todas as atividades letivas recorram ao uso, em paralelo, de 

plataformas digitais de aprendizagem (preferencialmente a Google Classroom), que, desde o 

primeiro momento, deve ser o espaço de colocação de recursos letivos e, sempre que possível, de 

receção de trabalhos. Os alunos devem, desde o início do ano, estar preparados para a sua 

utilização regular, facilitando assim, caso necessária, a transição imediata do agrupamento, 

escolas, turmas ou alunos para o regime de E@D; 

7. Na comunicação entre alunos e docentes, bem como entre docentes, deverá, obrigatoriamente, 

ser utilizado o e-mail institucional. Esta obrigação aplica-se também às reuniões e aulas via 

plataforma Meet. A única exceção será a comunicação e reuniões com os encarregados de 

educação; 

8. No E@D recomenda-se, para possibilitar plenamente o ato pedagógico, que os alunos estejam 

sempre com a câmara ligada, salvo indicação contrária do docente ou situações excecionais, 

em que o uso da câmara cause justificada perturbação ao aluno; 

9. No caso de confinamento de turmas ou de alunos singulares, deve salvaguardar-se a 

eventualidade de os mesmos poderem assistir remotamente às aulas a partir da escola. Assim, 

todas as salas de aula do agrupamento devem possibilitar a colocação de câmaras de vídeo 

orientadas ao quadro e ao docente, para que os alunos que estejam em E@D possam 

acompanhar as aulas. Este recurso deverá estar permanentemente disponível para o caso dos 

alunos que, por patologia específica justificada, não possam frequentar as aulas presenciais. 

1.1. Pré-Escolar e Primeiro ciclo: 

1. Horários e indicações divulgadas e/ou afixadas em cada estabelecimento. 

1.2. Segundo ciclo: 

2. O segundo ciclo funcionará integralmente presencial, entre as 8:10 horas e as 13:00 horas e das 

13:35 às 18:25 horas; 

3. O quinto ano funcionará maioritariamente de manhã, com contraturno à tarde. O sexto ano 

funcionará maioritariamente de tarde, com contraturno de manhã. 

1.3. Terceiro ciclo: 

1. O terceiro ciclo funcionará integralmente presencial, entre as 8:10 horas e as 13:00 horas e das 

13:35 às 18:25 horas; 

2. Os 7.º e 9.º anos funcionarão, preferencialmente de manhã, com contraturno à tarde. O 8.º ano 

funcionará, preferencialmente de tarde, com contraturno de manhã. 
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1.4. Secundário: 

1. O secundário funcionará integralmente presencial, entre as 8:10 horas e as 13:00 horas e das 13:35 

às 18:25 horas; 

2. Os 10.º e 11.º anos funcionarão, na maioria das turmas, preferencialmente de manhã, com 

contraturno à tarde. O 12.º ano funcionará, na maioria das turmas, preferencialmente de tarde, 

com contraturno de manhã; 

3. Por motivo de especificidade do ensino articulado de música ou de integração de atletas de alta 

competição poderão ocorrer alterações pontuais a esta estrutura. 

1.5. Horários e Intervalos: 

1. Para fins de diminuição significativa de alunos em simultâneo fora das salas de aula, quer de 

manhã, quer de tarde, nos segundo e terceiro ciclos e no ensino secundário, o primeiro intervalo 

será de 15 minutos, com saída da sala para os 5.º, 6.º, 10.º e 12.º anos e ainda para o 3.º ano do 

ensino profissional. Para estas turmas, o segundo intervalo será de 5 minutos, sem saída da sala. 

Para os 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos e, ainda, os primeiro e segundo anos do ensino profissional, o primeiro 

intervalo será de 5 minutos, com permanência na sala, e o segundo intervalo de 15 minutos, com 

saída da sala;  

2. Dada a inexistência de pessoal não docente e docente suficiente, os alunos poderão, neste curto 

intervalo de 5 minutos, permanecer na sala sozinhos, mas sempre com a porta aberta; 

3. Os alunos não devem sair do espaço escolar durante toda a duração do turno letivo da manhã 

ou da tarde, exceto com autorização expressa pontual dos encarregados de educação. À hora 

do almoço é permitida a saída dos alunos, exceto indicação contrária do respetivo encarregado 

de educação; 

4. Em todas as salas de aula existe um relógio de parede, que será o único referencial para organizar 

o horário de cada turma, não existindo toques; 

5. Para minimizar o risco de contágio definiram-se, assim, para os segundo e terceiro ciclos e para o 

ensino secundário, duas grelhas horárias com intervalos desfasados: 
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5º; 6º; 10º; 12º e 3º Prof.      7º; 8º; 9º; 11º; 1º e 2º Prof.  

 

6. No caso da Escola Secundária, caso possível, serão libertadas salas de aula no Bloco B para 

funcionarem exclusivamente como vestiários; 

7. As entradas e saídas ao início e fim da manhã e início e fim da tarde, na Escola Secundária de 

Alberto Sampaio, far-se-ão pelos portões indicados no mapa em anexo. Cinco minutos após a 

hora prevista para a entrada, os portões destinados aos alunos serão encerrados. Durante a 

manhã e a tarde, em momentos pré-definidos e somente para permitir a entrada e saída de 

alunos com outros horários, estará aberto o Portão 2. Nos restantes momentos, os alunos só 

poderão aceder à escola pela entrada principal e mediante autorização da direção. 

 

A Direção 

■ 
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