
 

 
 
 
Caríssimos(as) Encarregados(as) de Educação.  
 
Iniciamos este ano com desafios extremamente complexos aos quais, em conjunto e com a colaboração de                
todos, estamos e conseguiremos dar resposta. 
 
No sentido de clarificar aspetos organizacionais para o funcionamento das AEC, tendo em conta a situação                
pandémica atual, vimos por este meio informar que: 
 

- As AEC funcionarão dentro dos horários definidos pelo Agrupamento, com o desenvolvimento das             
atividades previstas; 

- De acordo com o previsto na legislação, sendo que as Atividades de Enriquecimento Curricular              
constituem-se como momentos de caráter lúdico, que devem orientar-se para o desenvolvimento da             
criatividade e das expressões. pretendem-se desenvolver atividades com uma intencionalidade          
pedagógica significativa; 

- Para além das Atividades previstas, existirão dois atelier´s, de Pastelaria e de Xadrez que funcionarão               
num regime de rotatividade, sendo as datas partilhadas posteriormente. 

- Todos os Técnicos das AEC’s cumprirão os respetivos planos de contingência previstos pelos             
Agrupamentos; 

- As Atividades serão sempre desenvolvidas privilegiando o espaço exterior quanto possível, com            
propostas prevendo o distanciamento físico; 

- Os horários estão a ser organizados tendo em conta o agrupamento dos alunos por turma, evitando ao                 
máximo a partilha do mesmo espaço físico por alunos de turmas diferentes; 

- Todos os grupos são organizados seguindo as recomendações da DGS, agrupados por coortes (grupo              
organizado de pessoas que partilham características, atividades e eventos comuns), ou “bolhas”,            
prevendo um número máximo de alunos no caso de haver necessidade de duas turmas partilharem a                
mesma sala, garantindo o distanciamento entre os grupos de turmas diferentes; 

- Os Técnicos das AEC terão em sua posse produtos de solução desinfetante de superfícies para além                
dos existentes nas salas de aula; 

- Os Técnicos das AEC contribuirão para a organização e desfasamento da saída dos alunos. 
 
No sentido de dar resposta às questões dos Encarregados de Educação, foi criada uma sala de reuniões virtual,                  
que será “aberta” sempre 5 minutos antes da hora agendada. 
 
Para aceder ao endereço das reuniões entre por favor neste link: https://www.aecmoita.com/ 
  
Certos da vossa melhor compreensão e colaboração em prol da segurança e qualidade da educação dos vossos                 
educandos. 
 
Subscrevemo-nos com a maior consideração. 
 
O Coordenador da AEC's 

 
 
 
 

 


