
 

AVISO 
ABERTURA DO ANO ESCOLAR - 2020/2021 

RECEÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

DOS ALUNOS DE 2.º E 3.º CICLOS 

 

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

receção aos Pais e Encarregados de Educação. 

As receções dos alunos ocorrerão de manhã e as dos seus Encarregados de Educação 

durante a tarde do mesmo dia. 

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

de contágio, cada turma é recebida pelo Diretor de Turma de modo desfasado, na 

primeira hora a primeira metade dos Pais da 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. 

A entrada nas instalações é feito por dois acessos distintos, consoante os anos de 

escolaridade: 

6.º , 8.º  e 7.º C e D– Portão Principal (habitualmente utilizado - rua do Lameiro 

Novo) 

5.º, 9.º e 7.º A, B e E  – Portão Lateral (utilizado durante as obras - rua Sá 

Ribeiro) 

 

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

 

 



 
 

Receção aos Pais dos alunos de 3.º ciclo – 7.º, 8.º e 9.º anos 

14 de setembro, segunda-feira: 

7ºE, 8ºA, 8ºB, 8ºD, 8ºE, 9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD, 9ºE 

15h00 – 1ª metade da turma 
16h00 – 2ª metade da turma 

  

7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºD, 8ºC 
 

 17h00 – 1ª metade da turma 
18h00 – 2ª metade da turma 

  
 

 Receção aos Pais dos alunos de 2.º ciclo – 6.º ano 

 

15 de setembro, 3ª feira: 
 

15h00 – 1ª metade das turmas A, B, C, D, e E 
16h00 – 2ª metade das turmas A, B, C, D, e E 

 
17h00 – 1ª metade das turmas F, G, H, I 
18h00 – 2ª metade das turmas F, G, H, I 

 

Receção aos Pais dos alunos de 2.º ciclo – 5.º ano 

 

16 de setembro, 4ª feira  
 

15h00 – 1ª metade das turmas A, B, C, D, e E 
16h00 – 2ª metade das turmas A, B, C, D, e E 

 
17h00 – 1ª metade das turmas F, G, H, I, J 
18h00 – 2ª metade das turmas F, G, H, I, J 

 

 

 

                                                                                                                                       Luzia Veludo 

                                                                                                                                          (Diretora) 


