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Caríssimos Pais/Enc. de Educação
das crianças do Pré-escolar,
Esperamos que cada um de vós esteja bem, assim como as respetivas famílias!
No seguimento do regresso ao ensino presencial para as crianças do Pré-escolar,
agradecemos a vossa atenção para as seguintes orientações:
 Orientações Gerais
 O ensino presencial, no Pré-escolar, retoma a 1 de junho.
 O

Ensino à Distância (E@D) vai continuar para as crianças cujos

Pais/Encarregados de Educação não necessitem de levar os seus filhos/educandos
para o Colégio.
 O ensino presencial e à distância encerram a 26 de junho.
 Orientações específicas – Ensino à Distância (E@D):
 O E@D continua a decorrer na Plataforma Zoom.
 O Horário das sessões será reorganizado:
- No período da manhã só funcionará uma sessão com inicio às 10h15min;
- No período da tarde o inicio da sessão será antecipada para as 16h;
- O tempo de duração das sessões continua a ser de 40 minutos;
- As sessões de Educação Física, Ed. Musical e Inglês continuarão a decorrer
no mesmo dia e período do dia (manhã ou tarde).
 Orientações específicas - Ensino Presencial:
 O Plano de Contingência, tendo em atenção o retorno do ensino presencial no
Pré-escolar, foi atualizado para a versão 2.0.
 O Plano de Contingência pode ser consultado AQUI.
 No espaço escolar as crianças não podem usar máscara/viseira.
 Os Pais/Encarregados de Educação ou a pessoa por eles designada entregam as
crianças na portaria da Avenida Central, n.º 101/103, estando impedidos de aceder ao
espaço escolar. Ao final do dia a entrega da criança processa-se da mesma
forma.

 O período de atividade pedagógica funcionará das 9h às 12h e das 14h30min
às 17h.
 As sessões de Educação Física, Ed. Musical e Inglês funcionarão em
simultâneo com o regime de E@D.
 A entrega das crianças decorrerá no seguinte horário:
- Período da manhã: das 8h às 9h;
- Período da tarde: das 13h30min às 14h30min.
 As crianças que forem almoçar fora do Colégio são entregues aos
Pais/Encarregados de Educados ou à pessoa por eles designada entre as 12h e
as 13h.
 Todas as regras do funcionamento presencial do Pré-escolar mantém-se, como
por exemplo o uso do uniforme, a marcação das refeições no portal
eCommunity, o dever de levar a lancheira (lanche da manhã/tarde), o dever de
levar uma muda de roupa, entre outras);
 As crianças terão de levar, no primeiro dia que se apresentarem no Colégio,
um calçado extra para ser usado exclusivamente no espaço escolar. Esse
calçado permanecerá no Colégio e será, todos os dias, devidamente
higienizado.
 As crianças estão impedidas de levar para o Colégio brinquedos/outros
objetos.
 As crianças devem permanecer no Colégio o tempo estritamente necessário.
Aproveitamos para recordar que o programa do mês de julho/ATL, este ano letivo, foi
alargado até ao dia 14 de agosto (caso o inúmero de inscrições o valide). Brevemente
enviaremos orientações sobre as inscrições.
Estimados Pais/Enc. de Educação, de momento é tudo. Para cada um de vós o nosso
abraço amigo.
Com os melhores cumprimentos,
Braga, 27 de maio de 2020.

