Exmo(a) Sr(a) Encarregado(a) de Educação,
No dia 18 de maio os alunos do 11º e do 12º ano regressam às aulas presenciais, nas seguintes
disciplinas:
11º ano
• Filosofia
• Língua estrangeira (Inglês)
• Bienais (FQ; Biologia/Geologia; Geometria Descritiva; História B; Economia A;
Geografia; Espanhol e MACS)
12º ano
• Trienais (Matemática A; História A; Português)
2º e 3º ano dos cursos profissionais
• Português; Matemática (Curso Profissional de Técnico de Comércio e Curso
Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos); História da Cultura
e das Artes (técnico de Multimédia)
Os alunos são obrigados a frequentar as aulas presenciais nas disciplinas acima referidas, ainda
que não realizem exame nacional. A falta a estas aulas considera-se justificada quando o
encarregado de educação, em caso de aluno menor, ou o próprio aluno, quando maior de
idade, apresente opção expressa pela não participação do seu educando nas aulas presenciais.
Esta opção deve ser apresentada no prazo de dez dias a partir de 18 de maio, em modelo
próprio, enviado pelo diretor de turma e disponibilizado na página do Agrupamento.
Não é possível a participação em apenas algumas das disciplinas, quando for feita a opção de
não participação.
As faltas dos alunos não abrangidos pela opção de não participação regem-se pelo Estatuto do
Aluno.
As disciplinas que não têm ensino presencial continuam em regime de ensino a distância.
As aulas terminam no dia 26 de junho. Os alunos serão avaliados no final do ano letivo tendo
em consideração todo o ano letivo e como referência os critérios de avaliação.

De modo a cumprir as orientações da Direção-Geral de Saúde:
•
•
•
•

Os alunos do 11º ano têm aulas no período da manhã que decorre entre as 9h30 e as
12h05;
Os alunos do 12º ano e dos cursos profissionais têm aulas no período da tarde que
decorre entre as 14h00 e as 16h35.
O intervalo entre os dois períodos é de 2 horas, evitando, assim, que os alunos se
cruzem.
O portão da entrada abre para cada um dos períodos às 9h15 e às 13h45.

•

•
•
•
•
•

•
•

Desdobraram-se as turmas em dois grupos, de modo a cumprir as regras de
distanciamento físico, tendo-se recorrido à redução de 50% da carga letiva de cada
disciplina. O tempo restante é cumprido pelos alunos em trabalho autónomo
orientado pelo professor.
A organização dos grupos/turnos é comunicada aos alunos pelo diretor de turma.
Foi atribuída uma sala a cada turma para evitar deslocações de alunos.
A entrada na Escola, nos blocos e nas salas de aula faz-se de acordo com os percursos
indicados no chão, bem como o caminho de saída da sala, do bloco e da escola.
Os alunos são obrigados a estar sempre de máscara. Caso cheguem à Escola sem ela,
receberão uma máscara descartável.
Os alunos devem higienizar as mãos quando entram na Escola e antes de entrar na
sala de aula com solução de álcool em gel disponibilizada pela Escola na entada de
cada bloco.
Os alunos podem trazer água e lanche, pois o bufete está encerrado.
Se o aluno tiver febre, tosse, dificuldade em respirar, dores de garganta ou dores
musculares, não deve vir à Escola, devendo contactar a linha saúde 24 (808 24 24 24) e
informar o diretor de turma.

De modo a garantir a equidade, os alunos podem usar uma sala de informática (E7), mediante
requisição prévia para o mail requisição.e7@esjml.edu.pt
A biblioteca, a sala explica+ , o polivalente e o refeitório estão encerrados.
A reprografia está aberta.
Os serviços administrativos fazem atendimento presencial mediante marcação prévia.
Anexam-se as orientações gerais relativas aos direitos e deveres dos alunos e ao seu
acompanhamento, no âmbito das atividades letivas presenciais e não presenciais.
Anexa-se também o modelo para manifestação da opção pela não participação em todas as
atividades letivas presenciais.
Poderão visualizar um vídeo sobre as regras a cumprir na página do facebook do
Agrupamento:
https://www.facebook.com/aeesgueira/videos/3052895278110388/
Aos alunos e encarregados de educação desejo muitas felicidades nesta nova etapa do ano
letivo!
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