
 

 

 

Abertura do ano letivo 2020/2021 

 

Neste início de ano letivo, dirigimo-nos a toda a Comunidade Educativa (alunos, 

Encarregados de Educação, docentes e não docentes) para expressarmos os nossos votos 

de um ótimo ano letivo  

 

Findo o período de férias, é tempo de dar início ao ano letivo 2020/2021. 

Ir à escola é um dever e um direito de todas as crianças. 

Em função do estado de calamidade em que nos encontramos e impedidos que estamos de 

o fazer presencialmente, vamos todos juntos fazê-lo no regime não presencial aperfeiçoando 

o nosso ensino à distância. 

 

Salvaguardamos que a qualquer momento poderá ser alterado o regime em que nos 

encontramos.   

 

No âmbito do início do ano letivo, deverão tomar atenção à seguinte programação: 

 

 No dia 14 de setembro, pelas 10h00, os Encarregados de Educação dos alunos da 

Educação Pré-Escolar terão reunião com as respetivas Educadoras via ZOOM.  

 Ainda no dia 14 de setembro, pelas 14h00, os Encarregados de Educação dos alunos 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico terão reunião com os respetivos professores titulares 

via ZOOM.  

 No dia 15 de setembro, pelas 10h00, os Encarregados de Educação dos alunos do 

2.º Ciclo do Ensino Básico terão reunião com os respetivos Diretores de Turma via 

ZOOM.  

 Ainda no dia 15 de setembro, pelas 14h00, os Encarregados de Educação dos alunos 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico terão reunião com os respetivos Diretores de Turma via 

ZOOM.  

 No dia 16 de setembro, os Representantes dos Encarregados de Educação eleitos 

para o ano letivo 2020/2021, terão reunião com a Direção Pedagógica via ZOOM.  

 

As credências de acesso às reuniões seguirão, atempadamente, por e-mail.  

 



 

Terminamos agradecendo a confiança depositada na nossa instituição, num projeto que é de 

todos nós. Sem a dedicação de todos nunca será possível formar cidadãos capazes de mudar 

o mundo.  

                                                                                                          A Direção Pedagógica  

                                                                                                            Ana Paula Machado 


