AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA QUINTA DO CONDE
Escola Básica Integrada/JI da Quinta do Conde
Escola Básica 1/JI do Casal do Sapo
Ano Letivo - 2020/2021

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Caríssimos Encarregados de Educação
Antes de mais desejo a todos os nossos alunos e suas famílias, UM BOM ANO LETIVO DE 2020-2021, que dentro em
breve irá iniciar.
De forma a ajudar os pais e encarregados de educação na sua gestão familiar, em especial no arranque do ano
letivo, decidimos iniciar, desde já, a disponibilização de algumas informações que consideramos importantes
facultar, e que dependendo exclusivamente de nós foram organizadas no devido tempo.
As restantes informações irão sendo dadas de forma faseada, de acordo com a possibilidade de o podermos fazer,
pela existência de variáveis que não controlamos, sendo esta a nossa principal contingência. Entendemos que a
comunicação aos pais e encarregados de educação deve ser facilitadora na organização familiar, pelo que tudo
faremos, no que estiver ao nosso alcance, para que as principais informações sejam dadas com o maior tempo
útil possível, como é o exemplo desta comunicação. Podem contar com essa nossa sensibilidade e preocupação!!!
Porque essa é a nossa forma de trabalhar, e especialmente nesta altura atendendo à atual conjuntura causada
pela COVID19, desde o mês de julho, sem interrupção no mês de agosto, que estamos a preparar toda a
organização do arranque do ano letivo 2020-2021, mantendo a articulação possível com os vários parceiros do
AEQC, desde o início, e em especial com as nossas Associações de Pais e Autarquia. Sabemos que não é uma etapa
fácil, mas estamos atentos e diligentes. Tudo estamos a fazer para acautelar um início de ano com a maior
segurança e tranquilidade possível para toda a nossa Comunidade Escolar, mantendo a abertura que nos carateriza
aos elementos da nossa comunidade, para podermos sempre melhorar a qualidade do serviço que queremos
oferecer.
As informações que aqui disponibilizamos, constituem o primeiro conjunto de informações importantes aos pais
e encarregados de educação. Caso venha a existir necessidade de alguma alteração informaremos.
Agradecemos antecipadamente a vossa compreensão, confiança, apoio e espírito de interajuda, pois só desta
forma, a que os pais e encarregados de educação já nos habituaram, continuaremos a conseguir dar resposta aos
“desafios” diários que se nos colocam. Contem connosco!! Nós já contamos convosco!!!
Assim:
AFIXAÇÃO DAS TURMAS: Até o dia 2 de setembro.
DISPONIBILIZAÇÃO DOS HORÁRIOS (no site do agrupamento): Até dia 10 de setembro.
REUNIÃO INICIAL COM OS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Dia 15 de setembro, a partir das 18 horas. (Será enviada convocatória para a reunião pelos educadores,
titulares de turma e diretores de turma, onde também será explicado o formato da mesma, salvaguardando
eventuais condições de exceção.)
Nota: Nomeadamente para o esclarecimento de dúvidas sobre o Plano de Contingência V.3, entre outros
assuntos.
INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS
● Pré-Escolar – Dia 16 de setembro Em horário normal. (manhã e tarde)
● 1.º, 2.º e 3.º Ciclos - Dia 16 de setembro – apresentação aos alunos, durante um período de 2 horas;
(Os horários das apresentações serão disponibilizados oportunamente, assim como a respetiva
organização e desfasamentos de horários, de forma a garantir maior segurança dos alunos no espaço
escola.)
Dia 17 de setembro – Horário letivo normal, de acordo com os horários de cada turma.
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