NOTA INFORMATIVA Nº 2 (2020/21)
Informa-se que, de acordo previsto no Projeto Educativo do Agrupamento,
no presente ano letivo daremos sequência à Organização Pedagógica por
Equipas Educativas, nos 2º e 3º ciclo.
Assim, os alunos de cada ano de escolaridade serão redistribuídos por
Turnos/Grupos, podendo não corresponder às Turmas atribuídas a cada
um deles, e afixadas na Escola.
A cada Turno/Grupo será atribuído um horário.
Os Turnos/Grupos formados no início do ano letivo permanecem até final
do 1º período; no final deste, após análise da Equipa Educativa, os
Turnos/Grupos podem ser reformulados.
Esta regra aplica-se aos alunos do 6º ao 9º ano de escolaridade. O 5º ano,
iniciará este procedimento no 2º período.
Nas reuniões com os Encarregados de Educação, a decorrerem no dia 15
de Setembro e com os alunos na receção, no dia 17, o Diretor de Turma
irá comunicar o respetivo Turno/grupo, assim como o correspondente
horário.
Mais esclarecimentos sobre este e outros assuntos serão prestados pelo
DT nas reuniões com os encarregados de educação no dia 15, e com os
alunos no dia 17.
Para as reuniões por videochamada será enviado “convite” por parte do
Professor Titular/Diretor de Turma, para o email institucional do aluno.
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Calendário das reuniões

17:00

18:00

9:00
9:30
14:30

15 / 9 (3 ª feira)
Reuniões com Encarregados de Educação (presenciais):
• Pré escolar (inscritos pela 1ª vez)
• 1º ano
• 5º ano (EB 2.3)
Reuniões com Encarregados de Educação
(Videochamada):
• Pré-Escolar (que não seja a 1ª vez)
• 2º, 3º e 4º anos
• 6º, 7º, 8º e 9º anos
17/ 9 (5ª feira)
Início das Atividades Letivas
Início das aulas:
• Pré escolar
• 1º ao 4º ano
Receção aos alunos:
• 5º e 6º Anos
Receção aos alunos:
• 7º, 8º e 9º Anos

Canedo, 7 de setembro 2020
O Diretor
Paulo Dias
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