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INFORMAÇÕES GERAIS PARA O ANO LETIVO 2022/2023

Na Educação Pré-escolar e no 1º Ciclo, as manchas horárias não sofrerão alterações.
O início das atividades letivas será pelas 09h00 e término pelas 15h30, no caso da
Educação Pré-escolar e pelas 17h30 no caso do 1º Ciclo, mantendo-se em
funcionamento as componentes de apoio à família (CAF) e a Atividade de Animação
e Apoio à Família (AAAF). Os alunos do 1º Ciclo beneficiarão de Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), este ano com alguma flexibilização de horário no
período da tarde, abrangendo as seguintes componente/áreas para todos os anos
de escolaridade do 1º Ciclo:


Atividade Física e Desportiva - 120 minutos – Domínio Desportivo



Atividades Lúdico-Expressivas - 120 minutos – Domínio Artístico



Educação Artística (Dança / Teatro / Música) - 60 minutos – Domínio Artístico

ou


Vida Saudável, Ambiente e Alimentação – 60 minutos – Domínio Científico e
Tecnológico

Na organização dos horários do 1º Ciclo, salvaguardando algumas variantes que
poderão ocorrer dentro da mesma “mancha”, aplicar-se-á o seguinte modelo:
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

CL

14H00-15H00

CL

CL

CL

CL

CL

15H00-16H00

CL / AEC

CL / AEC

CL / AEC

CL / AEC

CL / AEC

CL/AEC

CL/AEC

CL/AEC

CL/AEC

CL/AEC

09H00-10H30
10H30-11H00
11H00-12H00
12H00-14H00

16H00-16H30
16H30-17H30

CL – Componente letiva; AEC – Atividade de Enriquecimento Curricular

Na escola-sede, verifica-se o regresso ao modelo pré-COVID19, ou seja, a carga
horária será dividida pelos turnos da manhã e da tarde, com 5 tempos em cada,
tendo aumentado os tempos de intervalo e sido ajustadas as horas de entrada/ saída
dos turnos. Esta alteração/reposição, permitirá a recuperação de algumas dinâmicas
e projetos, dispondo os alunos de 2º e 3º ciclos e do ensino secundário de mais
tempo para usufruir dos projetos/ atividades da escola, seja ao nível do acesso e
frequência da Biblioteca ou dos Clubes, desde o Desporto Escolar à Robótica, sem
esquecer a Saúde, a Proteção Civil e a Comunicação, a que se juntam novas ações,
como seja as Artes, as Ciências ou Erasmus, entre outros. A escola começará, de
manhã, pelas 08h20 terminando este turno pelas 13.10h, com o retomar das
atividades, para o período da tarde, pelas 13.20h e término às 18h10.

Este

desfasamento, na hora de almoço, facilitará a circulação na zona de entrada na
escola, entre o fim de um turno e o início de outro, apelando-se, desde já, para a
necessidade de serem respeitadas a zona de paragem dos autocarros, em frente à
portaria da escola e a zona de paragem dos encarregados de educação, em frente
ao “Portão de Cima”. Toda a área em frente da escola, para o lado direito e
esquerdo da portaria é zona reservada aos autocarros, devendo estar desimpedida,
bem como a entrada/ saída do Portão de Cima, para que os alunos possam
entrar/sair de forma segura e os transportes público manobrar sem qualquer
constrangimento.
Em termos de organização dos horários trabalhar-se-á com duas “manchas” de
forma a permitir o desfasamento dos intervalos dos alunos. Como a escola continua
com um grande número de alunos/turmas (36 turmas) e pouco espaços disponíveis,
estuda-se uma forma de garantir que os intervalos entre as aulas não ocorram em
simultâneo para todos os alunos tentando melhorar a segurança e melhorar o
acesso aos serviços da escola.

Para arranque do novo ano letivo prevemos a receção aos alunos nas datas que a
seguir indicamos com o início das atividades letivas no dia 16 de setembro, 6ª feira. A
organização das reuniões com os pais e da receção aos alunos nas diferentes escolas
obedecerá ao seguinte calendário:

DIA

HORA

ATIVIDADE

LOCAL

PRÉ-ESCOLAR
13/09/2022
ou
14/09/2022

18H00-19H30

Reunião com os Pais e Encarregados de Educação das
crianças do pré-escolar.
No respetivo

(3ª ou 4ª Feira)
Receção às crianças do pré-escolar que vão frequentar pela
09H30-11H30
15/SET/2022

1ª vez o estabelecimento de ensino, juntamente com o

estabelecimento de
ensino

respetivo Encarregado de Educação.

(5ª Feira)
14H00-15H30

Receção às crianças do pré-escolar que se encontram em
prosseguimento de estudos.

1º CICLO
13/09/2022
ou
14/09/2022

18H00-19H30

Reunião com os Pais e Encarregados de Educação dos
alunos do 1º ciclo.

(3ª ou 4ª Feira)

15/SET/2022
(5ª Feira)

09H30-11H30

14H00-15H30

Receção aos alunos do 1º ano de escolaridade, juntamento
com o respetivo Encarregado de Educação.

No respetivo
estabelecimento de
ensino

Receção aos alunos do 2º, 3º e 4º ano de escolaridade pelo
professor titular de turma.

2º, 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO
Receção aos alunos do 5º ano de escolaridade juntamente
15/SET/2022
(5ª Feira)

09H30-12H00

com o respetivo encarregado de educação.
Sessão de trabalhos dos alunos do 6º ano com o respetivo
Diretor de Turma.

15/SET/2022
(5ª Feira)

14h00-16H30

EBSVT

Sessão de trabalhos dos alunos dos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º
anos com o respetivo Diretor de Turma.

INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS
16/SET/2022

Início das atividades letivas para todos os níveis de ensino de acordo com o respetivo horário.

No que ser refere aos manuais escolares do 1º ao 12º ano de escolaridade, recordase que os livros serão entregues na modalidade de empréstimo, no âmbito
do programa MEGA, de acordo com as seguintes datas:


a partir do dia 2 de agosto terá início a emissão de vales relativos aos alunos
do 1º ciclo, 8º ano e 11º ano;



a partir do dia 9 de agosto terá início a emissão de vales relativos aos alunos
dos 5º, 6º, 7º, 9º, 10º e 12º anos e outras ofertas formativas.

O acesso aos vales, a resgatar pelos Encarregado de Educação, faz-se no seguinte
endereço: MEGA – Manuais Escolares GrAtuitos
No caso dos manuais usados, a disponibilizar pela escola, esse processo será
oportunamente divulgado, pelo que, quando possuírem o vale, os Encarregado de
Educação deverão proceder à encomenda dos que aí figurarem como novo.

Para o ano letivo 2022/23, o Município de Barcelos, comparticipará a aquisição dos
Cadernos de Atividades (Livro de Fichas) aos alunos do 1º, 2º, 3º e 4º anos,
posicionados nos escalões 1 (A), 2 (B) e 3 (C) da Segurança Social.
O acesso a este apoio, pelos pais/encarregados de educação, é feito através de
uma credencial, que pode ser levantada na secretaria do AE de Vale do Tamel a
partir da 2ª quinzena de agosto. A apresentação da credencial em qualquer
estabelecimento comercial (livraria/papelaria) do concelho de Barcelos, permitirá
levantar os referidos cadernos.

Nos restantes anos de escolaridade (de 5º a 12º ano), nas situações em que o
Caderno de Atividades for obrigatório, este deverá ser adquirido pelo Encarregado
de Educação, não sendo o mesmo comparticipado.

O Despacho nº 8356/2022 aprovou o calendário escolar, para os anos letivos de
2022-2023 e de 2023-2024, dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar
e dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino
especial, bem como o calendário de provas e exames.
No AE de Vale do Tamel para o ano letivo 2022/2023 aplicar-se-á o seguinte
calendário:
Período letivo

Início

Termo

1º

16 de setembro de 2022

16 de dezembro de 2022

2º

3 de janeiro de 2023

31 de março de 2023.

3º

17 de abril de 2023

7 de junho de 2023 — 9.º ano, 11.º e 12.º
anos de escolaridade.
14 de junho de 2023 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º
anos de escolaridade.
30 de junho de 2023 — educação pré escolar e 1.º ciclo do ensino básico.

Interrupções letivas

Início

Termo

1ª

19 de dezembro de 2022

2 de janeiro de 2023.

2ª

20 de fevereiro de 2023

22 de fevereiro de 2023.

3ª

3 de abril de 2023

14 de abril de 2023.

Os nossos cumprimentos, até setembro e votos de um excelente ano letivo para
todos.

O Diretor do AE de Vale do Tamel
Paulo Sampaio

