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RECEÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

 

Caros encarregados de educação, 
 
Vamos começar com o ensino presencial! 
 
Para isso, é muito importante que tenham conhecimento do seguinte: 

 
 Nas receções de todos os anos e ciclos, só vêm os encarregados de educação à escola; 

 A tabela de salas e professores estão disponíveis no dia da reunião; 

 Os alunos só vêm para o início das atividades letivas de acordo com os horários a distribuir 

na reunião de receção dos encarregados de educação. 

 Só deverá comparecer na reunião um encarregado de educação por aluno e deve fazer-se 

acompanhar de material de escrita próprio; 

 Os dias e horas de receção serão as que constam na tabela 1; 

 O Início das atividades letivas far-se-á de forma faseada conforme a tabela1; 

 Os horários de entrada, saída e de intervalos foram desfasados, de acordo com os dois 

esquemas constantes na tabela 2; 

 Cada turma permanecerá numa única sala em cada turno (manhã ou tarde); 

 A máscara facial é obrigatória em todos os espaços da escola;  

 Os horários das turmas só serão disponibilizados no dia da receção. 

 Os cartões dos alunos, que vêm de novo, vão ser entregues aos encarregados de educação 

na reunião de receção. O pagamento será pedido depois; 

 Para os alunos que queiram alterar o cartão ou pedir um cartão novo, devem enviar uma 

foto tipo passe para o email secretaria@aepl.edu.pt , a solicitar um novo cartão. O 

pagamento será pedido depois.  

 

Póvoa de Lanhoso, 11 de setembro de 2020 

O Diretor 

Ângelo Dias 
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Tabela 1 – Distribuição horária das receções e início das atividades letivas.  
 

 

Tabela 2. Esquemas de horários 
 

EB Ave e Jardins de infância  ESPL 

Pré-escolar 1º Ciclo Esquema 0 Esquema 1  Esquema 0 Esquema 1 
 1º/2º 3º 4º 5º/6º  7º/8º/9º 7º/8º/9º/Prof Secundário 
 

 

9.00h - 15.30 

 

09.00-09.30 9.00-9.30 9.00-9.30 08.30-09.20 8.40-09.30 08.25-09.15 08.40-09.30 

09.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 09.20-10.10 09.30-10.20 09.15-10.05 09.30-10.20 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.20-11.10 10.30-11.20 10.15-11.05 10.30-11.20 

11.00-11.50 11.00-11.30 11.00-11.30 11.10-12.00 11.20-12.10 11.05-11.55 11.20-12.10 

11.50-12.40 11.30-12.40 11.30-12.50 12.10-13.00 12.20-13.10 12.05-13.00 12.20-13.10 

12.40-14.20 12.40-14.20 12.50-14.20 13.30-14.20 13.30-14.20 13.25-14.15 13.40-14.30 

14.20-15.10 14.20-15.10 14.20-15.10 14.20-15.10 14.20-15.10 14.15-15.05 14.30-15.20 

15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.20-16.10 15.20-16.10 15.15-16.05 15.30-16.20 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-17.00 16.10-17.00 16.05-16.55 16.20-17.10 

16.30-17.20 16.30-17.20 16.30-17.20   17.05-17.55 17.20-18.10 

 O Diret 


