
ABAIXO-ASSINADO 
Para reposição do horário Escolar anterior (2015/2016) 

na EB1/JI Casal da Barôta 

 

Exmo. Senhor Director do Agem 

Professor Rui Gonçalves e respectiva Direcção 

No seguimento da carta remetida a V. Exa no passado dia 29 de julho do ano corrente, 

pela Associação de Pais sobre a preocupação com o novo horário para o 1º ciclo, a 

iniciar-se pelas 9:30h da manhã, sendo que a resposta obtida foi insatisfatória, por 

insistir em manter o mesmo, não acautelando desta forma os interesses dos pais, 

alunos, funcionários e professores, a pergunta que se impõe neste momento é saber a 

quem serve este horário. 

Considerando ainda que: 

- os pais iniciam a sua actividade profissional muito mais cedo e que por diversas 

razões não podem deixar os filhos na CAF; 

- há  pais que têm crianças no pré-escolar com início às 9:00h e irmãos no 1º ciclo que 

terá início às 9:30h; e 

- não respondeu cabalmente à Associação de Pais ao não informar a que horas abre 

efetivamente a escola, avizinham-se duas situações possíveis: 

1. Os funcionários tomam conta dos alunos entre as 9h e as 9:30h no 

polidesportivo, criando grande agitação entre as crianças como já se verificou no 

passado e desgaste dos funcionários. 

2. Ou os pais ficam do lado de fora da escola com as crianças à chuva, vento e frio 

até que os portões se abram, garantindo com esta 2ª opção uma provável 

redução de alunos nos dias seguintes em virtude de constipações e gripes, 

criando certamente conflitos diários com funcionárias da escola. 

Assim, os pais e encarregados de educação dos alunos da EB 1 JI do Casal da Barota 

abaixo-assinado, exigem a imediata clarificação desta abertura de ano lectivo com 

diversos horários, pretendendo que seja reposto o horário anterior por forma a 

uniformizar o horário de abertura da escola, e que seja ainda também definida a hora 

efectiva de recepção das crianças por parte da escola de forma clara e objectiva. 
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