
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALAPRAIA 

AgruPAmento com ALmA!  

 

ANO LETIVO 2021/2022 

INFORMAÇÃO AOS PAIS E EE 

 

No âmbito do projeto “CASCAIS GANHA TEMPO PARA APRENDER”, foi assumido pelos 
Agrupamentos de Escolas do concelho de Cascais, o funcionamento do ano letivo em dois 
semestres, como fator facilitador de práticas inovadoras e de uma gestão do tempo curricular 
orientado para um maior feedback aos alunos e aos encarregados de educação.  

Foi, igualmente, assumido pelo Agrupamento de Escolas de Alapraia, o compromisso de 
garantir: 

 O cumprimento do número de dias fixado no calendário escolar. 
 

 A concretização, em cada ano letivo, de quatro momentos de reporte de avaliação aos 
alunos e aos pais ou encarregados de educação, sendo dois formativos (a meio de 
cada semestre para identificar alunos em risco de insucesso para que possam ser 
definidas medidas de recuperação e apoio) e dois sumativos. 
 

 A articulação dos momentos avaliação formativa com os momentos de avaliação 
sumativa, garantindo que esta se materializa através dos princípios do rigor e da 
transparência conducente ao desejo de mudança. 
 

 A manutenção da partilha de práticas pedagógicas, numa lógica de comunidade local 
aprendente, em fóruns e reuniões locais já existentes no território. 
 

 A melhoria do sucesso educativo de todos e de cada um dos alunos expressa nos seus 
documentos orientadores, bem como a monitorização da sua ação. 
 

No início do ano letivo, serão realizadas reuniões com os pais / encarregados de educação 
promovidas pelas educadoras e pelos professores titulares de turma / diretores de turma, 
para informações mais detalhadas sobre o novo funcionamento do ano letivo. 
 
 
Alapraia, 27 de julho de 2021 
 
 

 
O Diretor 
Luís Malta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANCHA HORÁRIA 

 

PRÉ-ESCOLAR 

8:00h – 9:00h AAAF 
9:00h – 10:30h Atividade letiva 

10:30h – 11:00h INTERVALO  

11:00h – 12:00h Atividade letiva 
12:00h – 13:00h INTERVALO 

13:00h – 15:00h Atividade letiva 
15:00h – 18:00h AAAF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1º CICLO 

1º / 2º anos  3º / 4º anos 

8:45h - 9:30h Atividade letiva   9:15h – 10:00h Atividade letiva 

9:30h – 10:15h Atividade letiva   10:00h – 10:45h Atividade letiva 

10:15h – 10:45h INTERVALO 
  
  

10:45h – 11:15h INTERVALO 

10:45h – 11:30h Atividade letiva   11:15h – 12:00h Atividade letiva 

11:30h – 12:15h Atividade letiva   12:00h – 12:45h Atividade letiva 

12:15h – 14:00h INTERVALO   12:45h – 14:30h INTERVALO 

14:00h – 14:45h Atividade letiva   14:30h – 15:15h Atividade letiva 

14:45h – 15:30h Atividade letiva   15:15h – 16:00h Atividade letiva 

15:30h – 16:00h INTERVALO   16:00h – 16:30h INTERVALO 

16:00h – 17:00h AEC   16:30h – 17:30h AEC 



2º CICLO  3º CICLO 

8:10h - 9:00h Atividade letiva   8:30h - 9:20h Atividade letiva 

9:00h - 9:50h Atividade letiva   9:20h - 10:10h Atividade letiva 

9:50h -10:10h INTERVALO  10:10h - 10:30h INTERVALO 

10:10h - 11:00h Atividade letiva   10:30h - 11:20h Atividade letiva 

11:00h - 11:50h Atividade letiva   11:20h - 12:10h Atividade letiva 

11:50h - 13:00h ALMOÇO   12:10h - 12:20h INTERVALO 

13:00h - 13:50h Atividade letiva   12:20h - 13:10h Atividade letiva 

13:50h - 14:40h Atividade letiva   13:10h - 14:10h ALMOÇO 

14:40h - 14:55h INTERVALO   14:10h - 15:00h Atividade letiva 

14:55h - 15:45h Atividade letiva   15:00h - 15:50h Atividade letiva 

15:45h - 16:35h Atividade letiva  15:50h - 16:05h INTERVALO 

   16:05h - 16:55h Atividade letiva 


