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INFORMAÇÃO  
ANO LETIVO 2020/2021 

EB PROF. LINDLEY CINTRA   ESCOLA SECUNDÁRIA DO LUMIAR 
 
Em complemento à informação afixada e divulgada na página da internet reforçamos que: 

 as atividades letivas têm início no dia 17 de setembro com a receção aos alunos. 

 os horários e as turmas são afixados no dia 15 de setembro de 2020 em cada um dos estabelecimentos de 
educação e de ensino. 

 a partir do dia 18 cumpre-se o horário afixado.  

  
No dia 17, os alunos devem comparecer nas horas indicadas na respetiva escola:  

 EB Prof. Lindley Cintra  

 Escola Secundária do Lumiar.  

 A receção aos alunos do 5º ano prolonga-se por 2 horas aproximadamente. A receção aos restantes 
alunos decorre durante 1 hora. 

 No dia da receção, os alunos do 5º ano, à hora marcada, devem dirigir-se para junto da placa 
identificadora da sua turma e aguardar a chegada do diretor de turma. 

 No dia da receção os alunos deverão apenas trazer uma caneta/lápis e um caderno/bloco notas. 
 

Nesse dia, os diretores de turma entregam aos alunos um conjunto de documentos e informações. Alguma desta 
documentação terá que ser preenchida, assinada e devolvida. Será também dada informação sobre o horário de 
atendimento e o contacto do diretor de turma (e-mail). 
 
A partir de 6ª feira, os alunos que necessitem podem almoçar no refeitório. Para esse efeito deverão 
comprar/solicitar a senha na papelaria da escola, de acordo com as regras/horários habituais (compra na véspera 
com possibilidade de aquisição até um mês de antecedência, exceto alunos do escalão A). 
 
Relativamente aos manuais escolares e às fichas de trabalho/apoio, que são cedidos gratuitamente aos alunos dos 
2º, 3º ciclos e secundário, deve consultar a informação afixada na escola e a que se encontra na página do 
agrupamento na internet.(As fichas não são oferecidas no ensino secundário). 
 
Tendo em conta a situação de pandemia que vivemos apelamos ao cumprimento das normas/indicações que se 
seguem: 

1. A utilização de máscara, nos estabelecimentos de educação é obrigatória para acesso e permanência nos 
mesmos, pelo pessoal docente e não docente e por todos os outros elementos externos autorizados a 
circular no espaço escolar. Os alunos usam máscaras obrigatoriamente em meio escolar a partir do 5ºano 
(2ºciclo). 

2. À entrada da Escola os alunos procederão, obrigatoriamente, à higienização das mãos, sendo que esta 
prática será repetida em diversos momentos ao longo do dia.  

3. Os alunos devem seguir as orientações que estão afixadas relativamente aos percursos destinados a cada 
ano de escolaridade. 

4. No interior das escolas não são permitidos brinquedos, bolas ou quaisquer outros objetos vindos do exterior, 
para além do material solicitado/manuais escolares. Caso pretenda enviar lanche o mesmo deve vir na 
mochila, evitando-se o transporte em lancheiras e restringindo a circulação de objetos do exterior para a 
escola e vice-versa. 

5. Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não 
podem apresentar-se no estabelecimento de educação pré-escolar ou na escola. Devem contactar o SNS24 
(808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com 
as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde. 

 
A direção apela à compreensão de todos relativamente a este período atípico que vivemos. A informação será 
sempre veiculada pelos meios digitais, pelo docente titular de turma, e afixada nas respetivas escolas. 
          
Lisboa, 14 de setembro de 2020   O Diretor do Agrupamento de Escolas, Prof. João Martins 


