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INFORMAÇÕES ANEXAS II - AVISO DE ABERTURA DO ANO ESCOLAR 

RECEÇÃO AOS ALUNOS 

A receção de todas as turmas de todos os anos de escolaridade dos 2.º e 3.º ciclos ocorrerá no 
dia 16 de setembro, segunda- feira, de acordo com o horário divulgado no Aviso de Abertura do 
Ano Escolar. 

Os alunos de 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos serão recebidos pelo respetivo Diretor de Turma, no horário 
correspondente à sua turma, em sala a indicar. 

Os Encarregados de Educação destes alunos serão recebidos pelo Diretor de Turma, da seguinte 
forma: 

Reunião entre Diretor de Turma e Encarregados de Educação de alunos do 6.º ano: 

Dia 18 de setembro, quarta-feira, pelas 18:30 horas; 

Reunião entre Diretor de Turma e Encarregados de Educação de alunos de 7.º, 8.º e 9.º anos: 

Dia 19 de setembro, quinta-feira, pelas 18:30 horas. 

Os alunos de 5.º ano, a frequentar pela primeira vez a Escola Básica Sophia de Mello Breyner, 
necessitam de um mais pormenorizado acompanhamento. Ao longo dos anos foi habitual a Diretora 
do Agrupamento de Escolas reunir com os Encarregados de Educação enquanto os seus educandos 
eram acolhidos pelos Diretores de Turma. Tal não será possível este ano escolar, dados os 
constrangimentos da conclusão das obras no Polivalente. 

Assim, no dia 16 de setembro, segunda-feira, para o 5.º ano de escolaridade e pelas 9:00 horas 
para as turmas da manhã e 14:00 horas para as turmas da tarde, a receção é organizada da seguinte 
forma: 

Primeira parte – reunião entre alunos da turma e respetivo Diretor de Turma, para boas-vindas, 
primeiras orientações, entrega do horário, do cartão do aluno e caderneta; 

Segunda parte – Abertura da reunião aos Encarregados de Educação, passando o Diretor de 
Turma a transmitir informações de organização e funcionamento da Escola e a serem prestados 

esclarecimentos atinentes. 

O acesso de Alunos e Encarregados de Educação realizar-se-á pela portaria antiga, agora reabilitada, 
próximo dos Serviços Administrativos definitivos e do novo Polidesportivo. 

Votos de um bom ano escolar.                                                                                     A Diretora, 

                                                                                                                                          Luzia Veludo 


