NOTA INFORMATIVA
(Organização do Ano Letivo 2018/2019)

Nos últimos dias a Imprensa local e nacional tem trazido a público notícias e peças
jornalísticas que referem dificuldades por parte da EB Pedome, Escola Sede do Agrupamento
de Escolas para instalação e acomodação dos alunos que entrem na frequência do 2º CEB ( 5º
ano) e no 3ºCEB (7ºano).
O teor dessas notícias vão no sentido de aludirem a dificuldades e incapacidade de
recebermos os alunos que ingressem nesses Ciclos de Ensino e anos de escolaridade e aludem
a alegadas sugestões do diretor deste Agrupamento quanto a soluções para resolução destes
problemas.
Assim, e para conhecimento da comunidade educativa a quem este problema diretamente
afeta e respeita, informamos o seguinte:
1- Na EB Pedome estão previstas a constituição de 29 turmas abrangendo a oferta
educativa que temos e que de acordo com a planificação e gestão de rede serão:
. Até 6 turmas de 5º ano de escolaridade;
. 5 Turmas de 6º ano de escolaridade
. Até 5 turmas de 7º ano de escolaridade;
. 5 turmas de 8º ano de escolaridade
. 4 turmas de 9º ano de escolaridade
. 4 turmas de 1º CEB (1 de cada ano de escolaridade)
Total de Turmas a instalar em 2018/2019: até 29 turmas do ensino regular e 2
turmas do Curso de Educação e Formação (CEF), Técnico Operador de
Jardinagem..
2- A EB Pedome é um equipamento educativo com tipologia T25, o que coloca uma
questão de gestão do parque escolar de forma a permitir o funcionamento destas
turmas e da coexistência organizacional destes Ciclos e níveis de ensino.
Num espaço de tempo viável à organização do ano letivo 2018/2019, em tempo útil
de elaboração de horários e de atribuição e distribuição de serviço letivo, a direção
executiva trabalhará na base de Horários adequados à instalação e acomodação das 31
turmas que são previstas funcionarem na EB Pedome no próximo ano letivo, sendo os
encarregados de educação informados, atempadamente, dos horários aplicáveis a
cada Ciclo de Ensino e a cada ano de escolaridade.
EB Pedome, 26 de junho de 2018
O Diretor,

( Fernando Manuel Santos Lopes)

