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O ano letivo 2021/2022 está a ser preparado a partir de um conjunto de orientações excecionais emanadas 

pela DGS e pela DGEstE para os diversos estabelecimentos de ensino de maneira a garantir a retoma das 

atividades educativas e formativas em condições de segurança para toda a comunidade educativa. As 

medidas e estratégias adotadas ou a adotar visam dar prioridade à prevenção da doença e à minimização 

do risco de transmissão do coronavírus Covid 19. 

 

 Assim, e sem prejuízo de alterações decorrentes de futuras orientações a emitir pela DGS ou Ministério da 

Educação, bem como de eventuais medidas excecionais que a situação pandémica possa vir a determinar, 

apresenta-se, de forma sucinta, algumas medidas implementadas na organização do ano letivo: 

 

- Divulgação das turmas: 10 de setembro 

 

- Divulgação dos horários das turmas do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário: 13 de setembro 

 

Os Encarregados de Educação devem aceder ao Inovar Consulta na página web do Agrupamento 

(www.aecidadela.pt), para tomarem conhecimento da turma e respetivo horário na qual o seu educando se 

encontra matriculado. 

 

Os Encarregados de Educação dos alunos que estão a frequentar o agrupamento pela primeira vez devem 

aceder ao Inovar Consulta e utilizar as seguintes credenciais de acesso: Login – n.º de processo do aluno, 

senha – n.º  completo do documento de identificação do aluno (cartão de cidadão, passaporte, autorização 

de residência…). Os Encarregados de Educação tomam conhecimento do n.º do processo aquando da 

afixação das turmas.  

Calendário semestral 2021/2022 
 

Início Termo 

1.º semestre  14 de setembro 2021 28 de janeiro de 2022 

 

2.º semestre 

 

 7 de fevereiro 2022 

7 de junho 2022: 9.ºano, 11.º, 12.ºanos 
 
 15 de junho 2022: 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.ºanos  
 
 30 de junho 2022: Educação Pré-escolar e 1.º 
ciclo do ensino básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALIZADO 
10-09-2021 

Turmas a 10 de setembro 

na escola sede e a 13 de 

setembro no Inovar 

Consulta 

http://www.aecidadela.pt/


 
 

Interrupções das atividades letivas 
 

Reuniões Intercalares 18 e 19 de novembro 

Interrupção do Natal 22 de dezembro a 2 de janeiro 

Interrupção do Carnaval 28 de fevereiro a 2 de março 

Interrupção da Páscoa 8 de abril a 18 de abril 

 

 

- Início do ano letivo 

 Escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo 

 14 de setembro: Reunião e apresentação dos Professores/Educadores titulares de turma  

                 com os Alunos e respetivos Encarregados de Educação: 

 

Pré-escolar: 9h00 (todos os estabelecimentos); 

                     

             1.ºCiclo: 

                1.º e 2.º anos: 9h00 (todos os estabelecimentos); 

 

      3.º e 4.º anos: 11h30 (todos os estabelecimentos). 

     

             15 de setembro: início das aulas de acordo com os horários das turmas/grupos 

                                                 

Nota: Nas reuniões com os professores/educadores titulares de turma, cada aluno apenas poderá ser  

representado por um adulto responsável pelo aluno.  

 

Escola Básica e secundária da Cidadela 

 

       14 de setembro: apresentações com os diretores de turma (horário e salas a divulgar  

                                  oportunamente) 

        

        15 de setembro: início das aulas de acordo com os horários das turmas 

   

 

Nota: devido à situação pandémica que atravessamos e, de acordo com as indicações que 

recebemos, não será permitida a entrada de Encarregados de Educação no recinto escolar para participar 

nas apresentações com os Diretores de Turma, com exceção dos alunos do 5.º ano que poderão 

acompanhar os seus educandos nas reuniões com os Diretores de Turma.  

 

 

Período de funcionamento 

Este Agrupamento definiu o regime presencial como regra de funcionamento de acordo com os  

seguintes horários de funcionamento: 

  

Na educação pré-escolar 

  Entrada às 9h00 e saída às 15h15 (JJLetria, Cobre, Murches1 e Malveira) 

  Murches 2: entrada às 9h30 e saída às 15h45 

 

 

 



 

 

 

 No primeiro ciclo do ensino básico (1.º a 4.º anos) 

  1.º e 2.º anos: entrada às 9h30 e saída às 16h00 

  3.º e 4.º anos: entrada às 9h00 e saída às 15h30 

  AEC: das 16:30h às 17:30h com caráter facultativo (mediante a inscrição dos encarregados  

                                de educação) 

 

 Escola sede: 

 

● 5.º,  6.º e 7.º anos (turno da manhã) 

 

  Aulas a iniciarem às 8h00 e a terminarem às 13h30 . Apoios ao Estudo na parte da tarde. 

  

● 8.º e 9.º anos: (turno misto) 

   

horários mistos, com aulas no turno da manhã e no turno da tarde, mas concentradas,  

                    

No ensino secundário 

 

Regular - turno manhã 

Profissional - turno misto 

 

Uso obrigatório de máscara para todos os alunos, sendo que no 1.º ciclo o uso da mesma é 

recomendado.   

 

Não será permitida a entrada nas escolas a quem não tiver a máscara devidamente colocada. 

 

 

Horários dos serviços 

Papelaria: funcionará das 12h30 às 14h30, todos os dias. 

    

Serviços administrativos/secretaria: 

  O atendimento deve ser sempre que possível marcado previamente na página da escola  

                                                www.aecidadela.pt > AGENDAMENTO SECRETARIA 

 

Refeitório: funcionará das 12h30 às 14h30 

                  

O regime de take away, deixa de ser possível, de acordo com as informações da DGEstE-DSRLVT. 

O refeitório terá uma lotação máxima. Na receção aos alunos o diretor de turma irá dar mais informações 

sobre o tema. 

             A utilização da máscara é obrigatória até ao início do consumo da refeição. 

 

O bar/bufete estará encerrado. Apesar de haver um reforço das máquinas de vending com sandes  

e merendas, recomenda-se que os alunos tragam, sempre que possível, um lanche para   consumir nos 

intervalos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecidadela.pt/


 

 

 

Cumprimento de regras e de normas de higiene  

 

O cumprimento das regras sociais e de higiene é essencial para a preservação do respeito e saúde  

de todos os membros da comunidade escolar.  

 

É também imprescindível o cumprimento rigoroso dos horários. Com o desfasamento de horários  

de entrada e de intervalos, este ano letivo deixará de haver os habituais toques de campainha a  

 

assinalar o início e o final das aulas. 

 

Haverá pontos de higienização das mãos à entrada/saída e nas diferentes áreas das escolas a  

utilizar pelos membros da comunidade escolar.  

 

Os alunos serão encorajados a ter um papel ativo, designadamente na preservação,  higienização  

e arejamento do espaço e materiais utilizados.  

 

A utilização de casas de banho obedecerá a regras mais rigorosas, com lotação máxima definida e  

higienizações periódicas. 

 

O acesso às salas de aula só é permitido aos alunos e professores nos respetivos horários de     

aulas, assim como aos assistentes operacionais que fazem a limpeza e higienização do espaço. 

 

É expressamente proibida a troca/partilha de materiais e alimentos entre alunos. 

 

Recomenda-se que, sempre que possível, cada aluno tenha um desinfetante de mãos (tamanho  

pessoal) e uma máscara suplente. 

 

A entrega dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo será realizada no portão de cada uma das escolas  

pelos respetivos encarregados de educação, de acordo com o horário definido. 

 

 

Os alunos deverão permanecer na escola apenas durante o tempo estritamente necessário à  

realização das atividades letivas. 

 

Documentos  

 

Estão publicados na página web do Agrupamento o Plano de Contingência do Agrupamento e o Plano de 

Higienização. 

 

 

Temos noção dos transtornos e constrangimentos que esta realidade poderá causar, mas também sabemos 

que a comunidade escolar compreenderá a importância das regras serem rigorosamente cumpridas, com a 

colaboração responsável de todos, evitando assim situações que podem levar a contágios indesejados. 

 

                                     Cascais, 8 de setembro de 2021  

                         O Diretor 


