
 

AVISO 

ABERTURA DO ANO ESCOLAR - 2020/2021 

RECEÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ALUNOS DE 1.º CICLO 

 

No mesmo dia da receção dos seus educandos, ocorrerão reuniões presenciais de 

receção aos Pais e Encarregados de Educação. 

As receções das crianças/alunos ocorrerão de manhã e as dos seus Encarregados de 

Educação durante a tarde do mesmo dia, com horário distribuído entre as 15:00h, 

16:00h, 17:00h ou 18;00h, consoante o número de receções a serem efetuadas no 

estabelecimento de ensino naquela tarde.  

Por favor consulte no Jardim de Infância/Escola de 1.º ciclo frequentada pelo seu 

educando, qual a hora específica em que está incluído. 

Para reduzir o número de pessoas presentes na reunião, de forma a diminuir os riscos 

de contágio, cada turma é recebida pela Educadora/ Titular de Turma de modo 

desfasado, na primeira hora a primeira metade dos Pais do grupo/ turma e na segunda 

hora a restante metade, de acordo com o horário abaixo indicado. 

Para preservar a saúde de todos e no mesmo sentido de só estarem 

presentes na reunião e de só circularem nas instalações as pessoas 

estritamente necessárias, só será permitido o acesso a um elemento 

responsável pelo aluno, preferencialmente o Encarregado de Educação. 

Os alunos não poderão ser admitidos. 

Agradecemos a V. compreensão. 

Para entrada nas instalações os Pais têm de ser portadores de máscaras. 

No interior das instalações devem seguir as orientações do pessoal docente e não 

docente responsável. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

Dia 15 de setembro, 3ª feira: 
 

 Receção aos Pais das crianças da educação pré-escolar, continuidade  

Receção aos Pais dos alunos de 1.º ciclo, 3.º e 4.º ano 

15:00h, 16:00h, 17:00h ou 18:00h, consoante horário específico divulgado pelo 
estabelecimento de ensino frequentado pela criança/aluno 

 
 
 
 

Dia 16 de setembro, 4ª feira: 
 

Receção aos Pais das crianças da educação pré-escolar, iniciação  

Receção aos Pais dos alunos de 1.º ciclo, 1.º e 2.º ano 

15:00h, 16:00h, 17:00h ou 18:00h, consoante horário específico divulgado pelo 
estabelecimento de ensino frequentado pela criança/aluno 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Luzia Veludo 

                                                                                                (Diretora) 


