AEDLV - Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância D. Lourenço Vicente
Acolhimento aos Alunos/ Encarregados de Educação do 2º e 3º Ciclos
Ano Letivo 2020/2021
1.

Calendário Escolar de 2020/2021
Período

Início

Termo

1º

16 de setembro

18 de dezembro

2º

4 de janeiro

24 de março

6 de abril

9 de junho – 9ºano
15 de junho – 7º e 8º
30 de junho – 5º e 6º

3º

Interrupções letivas

Datas

1ª (Natal)

21 a 31 de dezembro

2ª (Carnaval)

15 a 17 de fevereiro

3ª (Páscoa)

2.

25 de março a 5 de abril

Calendário das Provas:

Provas de Aferição - alunos do 5º e 8ºanos.
Ano de Escolaridade

Disciplina

Dia

Hora

Português e Português Língua Segunda

4 de Junho

11h30

Inglês

8 de Junho

11h30

5º Ano

Componente da interação do oral de Inglês
8ºAno

17 a 26 de maio

Matemática

4 de Junho

9h30

Inglês

8 de Junho

9h30

Componente da interação do oral de Inglês

17 a 26 de maio

Provas Finais do 3º Ciclo - alunos do 9º ano
Fases

1.ª

2.ª

Disciplina

Dia

Hora

PLNM

17 de Junho

9h30

Matemática

21 de Junho

9h30

Português
Português Língua Segunda

25 de Junho

9h30

Matemática

20 de Julho

9h30

Português
PLNM
Português Língua Segunda

22 de Julho

9h30

3.

Caderneta do Aluno – A caderneta do aluno serve para identificar o aluno, o Encarregado de Educação
e respetivos contactos. É ainda um meio de comunicação direto, entre os Encarregados de Educação e os professores das várias áreas disciplinares e não disciplinares. Contém também os impressos através dos quais serão
justificadas as faltas. As cadernetas são gratuitas para todos os novos alunos (5ºano ou novos no agrupamento),
as quais serão entregues oportunamente. Os restantes alunos podem reutilizar a caderneta do ano anterior, não
é obrigatória a sua compra.
Na reprografia existe um documento para justificação de faltas (que os alunos deverão fotocopiar e pagar no
caso de não terem caderneta). Foi criado um ficheiro no portal do agrupamento para os Encarregados de Educação justificarem as faltas dos seus educandos.

4.

Organização Curricular:
2º Ciclo

3º Ciclo

Manhã

Tarde

Manhã

Tarde

8h00
8h50
9h00
9h50
10h00
10h50
11h00
11h50
12h00
12h50

13h00
13h50
14h00
14h50
15h00
15h50
16h00
16h50

8h20
9h10
9h20
10h10
10h20
11h10
11h20
12h10
12h20
13h10

13h20
14h10

17h00
17h50

14h20
15h10
15h20
16h10
16h20
17h10
17h20
18h10

O tempo de duração dos intervalos é sempre de 10 minutos.
Áreas Curriculares Disciplinares e Não Disciplinares:
Hora da Turma (HDT), para alunos do 2º e 3ºciclos (não se aplica aos discentes do 8º ano): 50 minutos
uma vez por semana com o Diretor de Turma.
2º Ciclo:
Apoio ao Estudo: O Apoio ao Estudo está dividido em 4 tempos: um apoio de Matemática, um apoio de
Português, e dois de Complemento Artístico dado em coadjuvação na sala de aula. Todos os alunos poderão
frequentar estas aulas.
Disciplinas que irão funcionar em regime semestral:
5º ano Tecnologias de Informação e Comunicação e Cidadania e Desenvolvimento
6º ano Tecnologias de Informação e Comunicação e Educação Tecnológica
3º Ciclo:
Físico-Química (F.Q.) / Ciências Naturais (C.N.) – Há desdobramento em 50 minutos (metade da turma
em F.Q. e a outra metade em C.N. e depois troca).
- O “Complemento de Educação Artística” no 7º ano é Música e no 8º e 9ºanos é Expressões Visuais e a oferta
complementar no 8º ano é Educação Tecnológica.
Disciplinas que irão funcionar em regime semestral:
7º ano Tecnologias de Informação e Comunicação e Música
8º ano Tecnologias de Informação e Comunicação e Educação Tecnológica
9º ano Tecnologias de Informação e Comunicação e Cidadania e Desenvolvimento
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5.

Serviços da escola:

- Bar: No período de almoço (12h00 às 14h10) o bar não serve comida aos alunos, estará encerrado. É necessário carregar os cartões escolares magnéticos na reprografia, para adquirir produtos no bar.
- Refeitório: 12h00 às 14h10.
As senhas de almoço devem ser sempre compradas no quiosque até à véspera (até às 16h30). Poderão ser
compradas no próprio dia até às 10h35, mas terão de pagar uma multa no valor de 30 cêntimos (o pagamento
desta multa é para todos os alunos).
Nota: É possível anular senhas de refeição até às 10h35 do próprio dia da sua utilização.
- Alunos subsidiados de escalão A: não pagam.
- Alunos subsidiados de escalão B: pagam 0,73€.
- Alunos sem subsídio pagam 1,46€.
Para a maior parte dos alunos do 2º ciclo a hora de almoço será ao quinto tempo da manhã (entre as 12h e as
13h) e para a maioria dos alunos do 3º ciclo a hora de almoço será ao 6º tempo (entre as 13h10 e as 14h10).
O refeitório abre na sexta-feira, dia 18 de setembro: os alunos que desejarem almoçar neste dia devem comprar
a senha no quiosque no dia 16 ou 17, correspondente ao dia de acolhimento aos alunos para o seu ano.
Atenção:
Os alunos subsidiados de Escalão A ou B não são obrigados a reservar a senha de almoço no quiosque se não
pretenderem almoçar no refeitório da escola, mas se o fizerem e posteriormente não a utilizarem poderão perder
o direito a almoçar até ao final do ano letivo (a partir da terceira falta injustificada). Esta medida tem como objetivo não desperdiçar comida que é deitada fora quando os alunos não utilizam a senha.
- Papelaria/Reprografia: Estes dois serviços funcionam no mesmo espaço.

6. Seguro escolar
- Considera-se acidente escolar tudo o que ocorrer no espaço da escola, visitas de estudo, trajeto casa /escola e
escola/casa e qualquer intoxicação alimentar no bar ou refeitório.
- Se o acidente escolar envolver meios de correção ótica, os Encarregados de Educação devem dirigir-se aos
serviços administrativos antes de efetuarem qualquer compra.

7.

Manuais escolares e material escolar

- Todos os alunos do 2º e 3ºciclos têm direito a um voucher, mediante inscrição na plataforma Mega, para adquirir os manuais escolares novos. No final do ano terão de entregar os manuais em bom estado de conservação e apagados. O custo da compra dos cadernos de atividades adotados pela escola será suportado pelo Encarregado de Educação.
- Para os alunos que beneficiam de comparticipação da ação social escolar, o material escolar será adquirido
na papelaria da escola conforme a necessidade do aluno, sem que este tenha de proceder ao seu pagamento.
No entanto, terá de avisar a funcionária que a verba a pagar pelo material que pretende adquirir é para descontar no subsídio escolar.
- Os manuais escolares que foram entregues no final do ano letivo transato serão devolvidos aos alunos, pelo
Diretor de Turma, no dia de acolhimento aos alunos.

8.

Passes Escolares

- Os alunos, que ainda não o tenham feito, deverão tratar do passe na Câmara Municipal ou na Rodoviária, à
qual se devem dirigir com um documento comprovativo da matrícula (pedido nos serviços administrativos de
cada escola).
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9.

Cacifos:

Cada aluno terá direito a usufruir da utilização de um cacifo, com exceção dos alunos de 8º e 9ºanos. Neste
ano letivo, devido à pandemia os alunos de 8º e 9º anos não poderão partilhar com um colega o cacifo, por tal
motivo alguns terão que ficar sem cacifo. Só os alunos de 8º e 9ºanos terão de reservar cacifos, pelo que no dia
da receção estes alunos devem dirigir-se junto do respetivo assistente operacional que se encontra no corredor
perto da reprografia para esse fim. Os primeiros discentes a requisitar os cacifos serão os que irão beneficiar
deste serviço. Os outros alunos dos restantes anos letivos serão informados, no dia da receção, pelo Diretor de
Turma, sobre o número do cacifo que lhe foi atribuído.
- O cadeado terá que ser adquirido pelo aluno e será da sua responsabilidade. Os Encarregados de Educação
devem ler o regulamento que ficará afixado oportunamente em aedlv.pt.
Atenção: os alunos são responsáveis pelos danos causados no seu cacifo; sempre que este surja danificado,
deverão alertar o Diretor de Turma, sob pena de terem que pagar a sua reparação.

10.

Cartão Escolar Magnético: Serão entregues, gratuitamente, cartões novos, pelos Diretores de Turma,

aos alunos de 5º ano e aos novos alunos de outros anos que frequentem pela primeira vez esta escola. Os restantes alunos utilizam o cartão do ano anterior. Aqueles que necessitem de novo cartão, devem fazer o pedido
de cartão de substituição na Secretaria.
Os alunos devem trazer sempre consigo este cartão de modo a estarem devidamente identificados e poderem
fazer uso dele nos vários serviços: reprografia/papelaria, bar e cantina. O seu carregamento é feito na reprografia/papelaria.

11.



No caso de perda ou dano do cartão, o aluno terá de se dirigir aos serviços administrativos e requisitar
um novo cartão mediante o pagamento de 5€ (ser-lhe-á atribuído um cartão de substituição).



No caso de o aluno solicitar um cartão de substituição e não efetuar o pedido/pagamento do cartão definitivo, o cartão de substituição terá um custo de 0,25€ por dia.



O regulamento dos cartões magnéticos encontra-se disponível na página do agrupamento aedlv.pt, sendo importante a sua leitura.



Através do portal GIAE Online, os Encarregados de Educação (EE) podem controlar os movimentos dos
cartões dos seus educandos, consultar as senhas de almoço, entradas/saídas da portaria, verificar classificações… Oportunamente serão entregues as senhas a todos os novos alunos/Encarregados de Educação para acederem a este portal.

Horários dos Portões

Escola Dr. João das Regras

2ºCiclo:

Entrada: Portão Norte entre as 7h45 e as 8h15

3ºCiclo:

Entrada: Portão Sul entre as 8h05 e as 8h35

12.

Portal do Agrupamento:

Saída: Portão Norte consoante os horários dos alunos

Saída: Portão Sul consoante os horários dos alunos

aedlv.pt

Permite aceder aos documentos orientadores do Agrupamento (Projeto Educativo, Regulamento Interno, Critérios
de Avaliação, Regulamentos…) e a informações diversas de interesse para os alunos e EE (atividades, impressos,…).

13.

Email institucional do aluno

Cada aluno terá acesso a um email institucional do Agrupamento [xxxxxxx@aedlv.org], exclusivo para a comunicação com os professores das diferentes disciplinas. O acesso ao email será configurado com apoio dos professores de TIC em momento oportuno no início das atividades letivas.
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