
  
 

 

 

Início do Ano Escolar 2020/2021 

 

Atendendo à aproximação da data para início do ano escolar 2020/2021, informamos que: 

 

1. As atividades letivas têm início no dia 16 de setembro para: 

1.1 Jardins de Infância – 09:00 horas - Crianças que frequentam pela primeira vez a 

Educação Pré Escolar (3 anos); 

1.2 Escolas do 1º ciclo – 09:00 horas – 1º ano; 

2. Para os restantes anos, as atividades letivas têm início no dia 17 de setembro, de acordo 

com a seguinte calendarização: 

2.1 Escolas do 1º ciclo do ensino básico – 09:00 horas – 2º ano, 3º ano e 4º ano. 

2.2 Escola Básica de Lamaçães – 09:00 horas – 5º ano; 

                                                           10:30 horas – 7º ano; 

                                                           11:30 horas – 9º ano; 

                                                           14:30 horas – 6º ano; 

                                                           15:30 horas – 8º ano. 

2.3 Escola Secundária D. Maria II - 09:00 horas – 10º ano (turmas A a H); 

                                                              10:00 horas – 10º ano (turmas I a P); 

                                                              11:00 horas – 11º ano (turmas A a G) 

                                                              12:00 horas – 11º ano (turmas H a O) 

                                                              14:30 horas – 7º, 8º e 9º ano; 

     14:30 horas - 1º, 2º e 3º ano dos Cursos Profissionais; 

                                                              15:30 horas – 12º ano (turmas A a J); 

                                                              16:30 horas – 12º ano (turmas K a T). 

3. Os alunos serão recebidos, presencialmente, nas várias escolas, pelas 

Educadoras/Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma, recebendo nessa altura o 

seu horário letivo. 

4. Os alunos do 2º e 3º ciclo e ensino secundário devem ser portadores de máscara quando 

entram nas instalações escolares. 

 

 



  
 
 

5. Os contactos entre os Professores Titulares de Turma/Diretores de Turma e os Encarregados 

de Educação serão realizados, preferencialmente, via telefone, email e videoconferência. 

6. As atividades letivas, para o 2º e 3º ciclo e ensino secundário, dividem-se em dois turnos:  

6.1 Manhã – entre as 08:10 horas e as 13:00 horas 

6.2 Tarde – entre as 14:00 horas e as 18:50 horas. 

7. Os intervalos entre cada bloco de aulas terão a duração de 10 minutos. 

8. Atendendo ao reduzido número de Assistentes Operacionais, os serviços de bar estarão 

encerrados. Cada aluno deve trazer o seu lanche de casa, caso assim o entenda.  

9. Os alunos devem, preferencialmente, almoçar em casa. 

10.  As portas da sala de aula permanecem abertas, sendo também as salas arejadas sempre 

que possível. 

11.  Os alunos do 2º e 3º ciclo e ensino secundário receberão um Kit com 3 máscaras reutilizáveis 

(25 lavagens) para utilização durante o 1º período. 

12.  Os alunos devem respeitar os acessos definidos e circular sempre pela direita. 

13.  As salas de estudo e os apoios pedagógicos acrescidos serão lecionados, preferencialmente, 

à distância. 

14. Foi elaborado um Código de Conduta que será entregue a todos os alunos e que deve ser 

seguido para assegurarmos comportamentos seguros e responsáveis. 

 

 

 

Braga, 08 de setembro de 2020 

 

O Diretor: João Luís Dantas Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 


