
Calendário de atividades de início do ano letivo 2020/2021 

7 de setembro 
(2ºfeira) 
14:00h 

 

Publicitação das turmas  
Publicitação dos horários 
Local: nas respetivas escolas e escola sede (ESFH) 

14 de setembro 
(2ªfeira) 
18:30h 

 

Reunião com os encarregados de educação das crianças do pré-escolar e 
educadoras de infância, na EB1/JI de Santa Luzia. 
Local: salas das turmas/grupos em EB1 Santa Luzia  
 
Reunião com os Encarregados de Educação e Diretores de Turma do 2º ciclo  
Local: refeitório para o 5º ano 
salas das turmas para os 6º anos  
 (EB Egas Moniz) 

15 de setembro 
(3ªfeira) 
09:30h 

 

Receção às crianças do pré-escolar e alunos do 1º do 1º ciclo 

15 de setembro 
(3ªfeira) 
18:30h 

 
Reunião com os Encarregados de Educação e professores titulares do 1º ciclo  
salas das turmas (EB Santa Luzia e Pegada) 
 
Reunião com os Encarregados de Educação e Diretores de Turma do 3º ciclo  
salas das turmas para os 7º, 8º e 9º anos (EB2,3 Egas Moniz) 
 
Reunião geral com os encarregados de educação do 10º ano de cursos profissionais 
e científico humanísticos, diretores de turma do ensino secundário (ES Francisco de 
Holanda). 
 

16 de setembro 
(4ªfeira) 
09:30h 

Receção aos alunos dos 5º anos do 2º ciclo, EB Egas Moniz 
Receção aos alunos dos 10º anos, ES Francisco de Holanda. 
 

16 de setembro 
(4ªfeira) 
18:30h 

 

Reunião com os encarregados de educação dos 11º e respetivos diretores de turma 
nas salas das turmas (ES Francisco de Holanda) 

17 de setembro 
(5ªfeira) 

Início das atividades letivas 

17 de setembro 
(5ªfeira) 
18:30h 

Reunião com os encarregados de educação dos 12º e respetivos diretores de turma 
nas salas das turmas (ES Francisco de Holanda) 

 

 

 

 

AVISO 
 

Data:13/08/2020 

Destinatários: Comunidade educativa 



 

Nas reuniões serão dadas a conhecer as medidas a implementar pelo Agrupamento no 
âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho bem como 
nas demais orientações emanadas pelo Ministério de Educação e DGS. 

A circulação no interior dos estabelecimentos escolares do AE estará condicionada aos 
espaços indicados e será obrigatório a utilização da máscara durante todo o tempo 
permanência nestes mesmos espaços. 

 

 

Com os melhores cumprimentos e votos de boas férias, 

A Diretora, Rosalina de Jesus Rodrigues Pinheiro 


