
 

INFORMAÇÃO DA GESTÃO 
 

Nº.: 003B - 12 de setembro de  2016 

 
Destinatários:  Assunto: 

Comunidade educativa  Abertura do ano letivo-2016-2017 

 

ABERTURA DO ANO LETIVO 2016-2017 
 

 

15 DE SETEMBRO 
 
 

09.00 horas:  
 
- Pré-escolar e 1º ano: Receção aos alunos e início das atividades letivas; 
 
- 2º ano: Receção aos alunos e reunião de pais /EE (os alunos ficarão a cargo das 
professoras de apoio e das assistentes operacionais); 
 
- 3º e 4º ano e alunos da EBS: Chamada dos alunos na sala de aula (a efetuar 
pelos professores titulares/diretores de turma e secretários) e deslocação para o 
Centro Cultural; 
 
 - Deslocação para o Centro Cultural por parte de todos os elementos da 
comunidade educativa que queiram participar.  
 
 

09.30 horas (Centro Cultural): 
 
- Sessão de boas-vindas pelo Srº Diretor; 
 
- Cerimónia de Entrega dos Diplomas de Conclusão do Ensino Secundário, dos 
Diplomas dos Quadros de Valor e Excelência, das Bolsas de Mérito e dos Prémios 
Melhor Turma; 
 
- Entrega dos certificados de participação no Programa Young VolunTeam e no 
Programa A Empresa 2015/2016 da Junior Achievement, Portugal. 



 

 
 
11.00 horas: 
- Alunos do 3º/4º ano: Regresso à escola, lanche e intervalo; 
  
- Alunos da EBS: Regresso à escola, com o respetivo DT e entrada na sala de 
aula (permanecem com o DT até à hora de almoço). 

 
11.30 horas: 
- 3º e 4º ano: Reunião dos pais/EE com o professor titular de turma (os alunos 
ficarão a cargo das professoras de apoio e das assistentes operacionais). 
 

12.00 horas:  
- Almoço do Pré-Escolar. 

 
12.30 horas:  
- Almoço dos restantes anos. 

 
13.55/14.00 horas: 
- Atividade letiva. 
 

17.30/17.40 horas:  
- Regresso a casa / Saída dos transportes escolares. 
 
 

 

16 DE SETEMBRO 
 
 

09.00 horas: 
 
- Atividade letiva. 
 
NOTA: As reuniões com os pais/EE dos alunos da EBS serão agendadas pelos diretores de 
turma. 

 

O Diretor 

 José Joaquim Monteiro 


