INFORMAÇÃO DA GESTÃO
Nº.: 003 - 11 de setembro de

2018

Destinatários:

Assunto:

Comunidade Educativa

Abertura do ano letivo-2018-2019

ABERTURA DO ANO LETIVO 2018-2019
14 DE SETEMBRO (apenas 1º ciclo e EBS)
09.00 horas:
- Reunião de pais e EE com os professores titulares, diretores de turma e
secretários, nas respetivas escolas.

10.30 horas:
- Chegada dos transportes escolares;
- 1º ciclo: Receção aos alunos e início das atividades, nas salas atribuídas;
- Escola Básica e Secundária (EBS): Chamada dos alunos na sala de aula
pelo diretor de turma e secretário;
- Alunos do 4º ano e da EBS: Deslocação para o Centro Cultural (os alunos
são acompanhados pelos professores titulares/apoio e diretores de
turma/secretários);
- Deslocação para o Centro Cultural por parte de todos os professores da
EBS.

11.00 horas (Centro Cultural):
- Sessão de boas-vindas;
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- Cerimónia de Entrega dos Diplomas de Conclusão do Ensino Secundário
e dos Diplomas dos Quadros de Valor e Excelência.

Final do evento:
- Alunos do 4º ano: Regresso à escola;
- Alunos da EBS: Regresso à escola, com o diretor de turma e secretário e
entrada na sala de aula (permanecem com o diretor de turma e secretário até
à hora de almoço).

12.30 horas:
- Almoço (servido pela seguinte ordem: alunos do 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e
ensino secundário).

Tarde:
14.00 horas:
- 1º ciclo: Continuação das atividades iniciadas no período da manhã;
- EBS: Reunião dos alunos com os respetivos diretores de turma.

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

17 DE SETEMBRO (todos os alunos)
- Início das atividades letivas de acordo com os horários dos grupos/turmas.
O Diretor,
José Monteiro
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