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Total de alunos 3577 

Docentes 296 

Técnicos superiores 

(SPO) 

3 

Técnicos superiores 

(CQ) 

2 

Assistentes 

Operacionais 

65 

Assistentes Técnicos 15 



Educação Pré-Escolar 245 

1.º CEB 768 

2.º /3º CEB 982 

Ensino Secundário Regular 415 

Cursos de Educação e 

Formação 
15 

Ensino Secundário 

Profissional 
200 

Centro Qualifica - Básico 231 

Centro Qualifica - 

secundário 
721 

Soma 3 577 

 



 PAPEL FUNDAMENTAL 
DOS PAIS E EE NA 

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 
DOS FILHOS/ 
EDUCANDOS                                             

 

 sensibilizar para a importância da 

Escola 
 participar ativamente na vida escolar 

dos seus educandos; 
 dinamizar a relação escola/família 

(acompanhar em casa: saber como 

correu o dia escolar, ver cadernos, 

trabalhos, testes, fomentar rotinas de 

estudo e trabalho,...); 
 comunicar regularmente com o DT/ vir 

à escola, quando for absolutamente 

necessário; 
 utilizar a caderneta (consultá-la 

semanalmente); 
 consultar frequentemente a página do 

Agrupamento de modo a manter-se 

informado; 
 cooperar com a escola no sentido de 

responsabilizar os respetivos 

educandos pelo cumprimento das 

regras inerentes ao Plano de 

Contingência. 



ALGUMAS FUNÇÕES 
DO DIRETOR DE 

TURMA 

 

 assegurar a articulação entre 

professores da turma/alunos/pais e EE 

(elo de ligação entre todos); 

 
 coordenar as atividades, estratégias, 

métodos de trabalho, avaliação (para 

que sejam adequados à turma e a cada 

aluno); 

 
• promover a participação dos pais/EE 



 Matriz curricular 5º  e 6º Anos 

Português 5 

Inglês 3 

História e Geografia de Portugal 3 

Cidadania e Desenvolvimento 1 

Matemática 5 

Ciências Naturais 3 

Educação Visual 2 

Educação Tecnológica 2 

Educação Musical 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação 1 

Educação Física 3 

DT(alunos) 1 

Apoio ao Estudo 2 

Complemento à Educação Artística (Artes) 1 

Soma 34 

EMR 1 

Soma (com EMR) 35 



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

8:30-9:15  

CNT 
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SALAS DE AULA 

 A entrada e/ou a saída das salas de aula 

deverá realizar-se em silêncio, de forma a 

não perturbar os colegas que estão em aula; 

 Não vai haver toque de entrada nem de 

saída, pelo que todos devem ser rigorosos 

no cumprimento dos horários; 

 A disposição das mesas e das cadeiras não 

deve ser alterada; 

 Cada aluno deve ocupar sempre o mesmo 

lugar na sua sala. 

 



 CADERNETAS 
ESCOLARES  

 

 Novas para 5º ano 

 

 Uso obrigatório (faz parte do material 

do aluno) 

 
• Comunicação Escola/Família   e deve 

ser consultada pelo E.E. regularmente; 

    

 Utilizar para justificação de faltas  



Cartão do 
Aluno

 
  Entradas e saídas na escola através 

do cartão - controlo de acessos 

Utilização nos diversos serviços (bar, 

refeitório, reprografia, papelaria, …) 



Cartão do Aluno
 

  Os alunos recebem um cartão 

de aluno para entrada e saída da 

escola e compras no bar, 

papelaria e cantina. 

   Devem proceder ao 

carregamento desse cartão com 

o valor de 2,00€ ,respeitante aos 

custos de emissão do mesmo. 

Os carregamentos podem ser 

feitos na Papelaria, no PBX ou 

por transferência bancária.  

Os EE podem consultar on-line 

os movimentos do cartão ou 

pedir extrato na Secretaria. 

PIN - cartões novos - 1234; pode 

e deve ser alterado pelo aluno 

 



CARREGAMENTO 
DE CARTÕES 
Modalidades 

1. Transferência Bancária  

2. Plataforma UNICARD WALLET  

3. Diretamente nos postos de 

Carregamento a funcionar na 

Papelaria e PBX.  

 

Manual de NOVOS MÉTODOS 

DE CARREGAMENTO DO 

CARTA ̃O SIGE  

https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf
https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf
https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf
https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf
https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf
https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf
https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf
https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf
https://unicardwallet.pt/wp-content/uploads/2019/03/Manual_PORTAL_AdesaoWallet_1.0.pdf


CARREGAMENTO 
DE CARTÕES 

Modalidades –
Transferência 

Bancária  
 

 Colocar no descritivo: número 

cartão e primeiro e último nome 

do aluno, para: 

 Banco: CCAM 

 IBAN:  

PT50004532704026348504465 

 

 Nota: as despesas inerentes a 

esta operação dependem das 

condições da conta de origem. O 

valor carregado só ficará 

disponível no dia seguinte. 

 

 



www.aeanadia.pt 



Nº do cartão  

PIN 



Nº do processo do aluno  

Nº do CC com letras 

maiúsculas 





TRANSPORTES 
ESCOLARES  

  Todos os alunos que tenham requerido novos 

passes (ou 2ªs vias dos mesmos) deverão 

proceder ao carregamento do cartão do aluno 

com o valor de 5,00€, dado que à data da 

emissão do passe foi efetuado o movimento a 

débito na conta cartão, ficando o saldo negativo 

naquele valor; 

  Só estarão ativos para utilização no ano letivo 

2020/21 os passes cujo pedido de ativação 

anual tenha sido efetuado durante o período de 

matrículas através do formulário disponibilizado 

na página do Agrupamento ou que tenham 

requerido novo passe para o ano letivo 2020/21;  

 . 



KIT DE 
MÁSCARAS 

 Máscaras:  o seu uso é obrigatório. 

   Se os alunos danificarem ou perderem a 

máscara, a Escola fornecerá uma máscara 

cirúrgica. A primeira custará 0.50€ e as 

restantes 1 € cada uma. 

 



AUTORIZAÇÕES 
DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

    O E. E. autoriza os alunos a sairem da 

escola para atividades da disciplina de 

Educação Física nas instalações 

desportivas associadas ao Agrupamento 

de Escolas de Anadia, de acordo com as 

orientações do Ministério da Educação. 

      Nota: 

         É obrigatório : 

 -  o uso de calçado próprio; 

 - Ser portador de uma garrafa de água 

individual; 

          Por indicação da Delegada de 

Saúde, os alunos não tomam banho 

nos balneários da escola. 

 



Refeitório 

 As mesas são marcadas e numeradas e 

cada aluno/turma deve sentar-se sempre 

nos mesmos lugares; 

 Serão elaboradas  escalas de serviço 

semanais nas turmas:– cada turma define 

quem higieniza o local das refeições no 

dia-a-dia – o delegado e o subdelegado 

controlam esse calendário; 

 Sempre que possível, o aluno poderá 

recorrer ao serviço take away, que o 

Refeitório proporciona. 

 



Refeitório 
Marcação das refeições  

Internet ou Quiosques  

 1 linha de Self-service 

 Ou 

     Take away 

 

Entrada  

– de acordo com a chamada no ecrã 

 





Importante:  

• Os alunos que não consumirem as refeições marcadas não têm direito à 

reposição do dinheiro. 

• os alunos subsidiados terão de pagar as refeições não consumidas e 

podem perder o direito ao subsídio. 

 



Cumprir regras 

Sala de aula 

Biblioteca 

Sala dos 
alunos 

Sala de 
estudo 

Corredores 

Espaços 
exteriores 

Refeitório 
e Bar 

Regulamento Interno 

- Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que 

estabelece os direitos e os deveres do aluno (Lei n.º 51/2012 de 

5 de setembro)



Quadro de 
Referência, de 
reconhecimento 
do mérito: 
• ACADÉMICO 

• ARTÍSTICO (TALENTOS) 

• SOCIAL 

 
As atitudes meritórias serão 

registadas no programa 

informático com Grau 10 



Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os 

deveres do aluno (Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro)FALTAS  

 Artigo 16º - Justificação de faltas: 

 Ponto 1 alínea a: justificação por médico superior a 

três dias úteis 

 Ponto 4 – justificação da falta deve ser apresentada 

até ao 3º dia útil 

 Artigo 18º - Ponto 1 alínea b): 

 Faltas injustificadas não podem exceder o dobro do 

número de tempos semanais 

 Artigo 19º - Ultrapassagem do limite de faltas obriga 

o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de 

recuperação e pode conduzir à aplicação de 

medidas disciplinares. 

 Artigo 21º - O incumprimento das medidas de 

recuperação determina a comunicação à Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens e uma eventual 

retenção no final do ano letivo 

 

Estatuto do Aluno 

e Ética Escolar, 

que estabelece os 

direitos e os deveres do 

aluno (Lei n.º 51/2012 de 5 

de setembro)



Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os 

deveres do aluno (Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro)

MEDIDAS 
DISCIPLINARES: 

 

CORRETIVAS: 

 Ordem de saída da sala de aula  

 Realização de tarefas e atividades de 

integração na escola 

 Condicionamento a certos espaços e certos 

materiais 

 Mudança de turma 

 Advertência 

SANCIONATÓRIAS: 

 Repreensão registada 

 Suspensão até 3 dias  

 Suspensão entre 4 e 12 dias 

 Transferência de escola 

 Expulsão da escola 



OPERACIONANIZAÇÃO:  



Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os 

deveres do aluno (Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro)

ELEIÇÃO DOS 
REPRESENTANTES 

DOS 
PAIS/ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO    



                     

                                      

                                                                                                        

PLANO ANUAL DE 
ATIVIDADES  

 

  -As atividades serão dadas a conhecer 

ao longo do ano  



                     

                                      

                                                                                                        

 PLANO DE 
CONTINGÊNCIA  

Covid 19 – 
2020/2021 
(versão de 
setembro)  

 



2.2.5.2. Medidas de prevenção diária 

- Uso obrigatório da máscara para o pessoal docente, não docente, alunos a 

partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda encarregados de educação, 

fornecedores e outros elementos externos à escola que a visitem; 

- Deitar as máscaras descartáveis usadas num caixote do lixo; 

- Ao entrar no estabelecimento de ensino e na sala de aula desinfetar as mãos 

com uma SABA; 

- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante 

pelo menos 20 segundos;  

- Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, 

após o uso da casa de banho e sempre que necessário; 

- As idas à casa de banho devem ser realizadas individualmente, no menor 

intervalo de tempo e sem perturbar; 

- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

- Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 

com secreções respiratórias.  

 



- Não partilhar materiais e objetos pessoais; 

- Os alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico devem ser proativos na limpeza e 

higienização dos equipamentos informáticos nas salas de informática e na biblioteca, 

antes e após cada utilização. 

- No refeitório as mesas são marcadas e numeradas, e cada aluno/turma deve sentar-

se sempre nos mesmos lugares; 

-  Com a supervisão do diretor de turma, serão realizadas escalas de serviço nas turmas 

a partir do 2.º ciclo do ensino básico tendo em vista a higienização da mesa/cadeira 

ocupadas no refeitório: escalas de serviço semanais – cada turma define, 

semanalmente, quem higieniza o local das refeições no dia-a-dia – o delegado e o 

subdelegado, controlam esse calendário; 

- Sempre que possível, recorrer ao serviço take away, que o refeitório proporciona; 

- Evitar o aperto de mão. 

- Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 

 - Utilizar os circuitos definidos e que têm de ser seguidos, rigorosamente; 

- Na sala de aula ocupar sempre o mesmo lugar; 

- Não partilhar água e alimentos; 



Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de Covid-19 em contexto escolar 



 


