Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso - 150915

ORGANIZAÇÃO DE INÍCIO DO ANO LETIVO – 2021/2022
Data

Dia da
semana

Hora

1 a 3 de
setembro

4ª, 5ª e 6ª
feira

9.00 h às
17.00 h

1 a 9 de
setembro

13

de

2ª feira

18.00 h

setembro
8.25 h
14

de

setembro

Atividade

Local

- Levantamento dos manuais escolares
reutilizados pelos encarregados de
educação (Os vouchers do 6º, 9º e 12º ano
ainda não estão disponíveis na plataforma
Mega).

ESPL – Portão de
acesso ao Bloco E –
Cantina.
EB Ave – Sala 105

- 2ª fase de exames nacionais para os
alunos do ensino secundário inscritos

ESPL

- Reuniões dos diretores de turma com os

ESPL

encarregados de educação dos alunos das

(Ver tabelas afixadas

turmas do ensino profissional

com salas e turmas)

- Início das atividades letivas para os

ESPL

alunos do ensino profissional de acordo
3ª feira

com os semanários/horários.
18.00 h

- Reunião das educadoras com os E.E. das

Jardins de Infância

crianças da educação pré-escolar
9.00 h

- Início de atividades para as crianças da

Jardim de Infância

educação pré-escolar
18.00 h
15

de

4ª feira

setembro

- Reunião dos professores titulares de

EB Ave: Salas do 1.º

turma com os E.E. dos alunos do 1º ciclo

Ciclo

do ensino básico
18.00 h

- Reunião dos Dts com os E.E. dos alunos

ESPL: Ver salas na

do 3º ciclo do ensino básico na Escola

tabela afixada.

Secundária da Póvoa de Lanhoso (7.º, 8º e
9º anos)
16

de

9.00 h

setembro
5ª feira

18.00 h

- Atividades letivas regulares para os

EB Ave: Nas

alunos do 1ºciclo.

respetivas salas

- Reunião dos Dts com os E.E. dos alunos

EB Ave: (Ver salas

dos 2º e 3º ciclos do ensino básico na EB

na tabela afixada)

do Ave (5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos)
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18.00 h

- Reuniões dos Dts com os E.E. dos alunos

ESPL (Ver salas na

do ensino secundário regular (10º, 11º e

tabela afixada)

12º anos) na Escola Secundária.

17

de

setembro

6ª feira

- Atividades letivas para os alunos dos 2º e

Em todos os

3ºciclos do ensino básico e de ensino

estabelecimentos

secundário regular de acordo com os

escolares do

semanários/horários.

agrupamento.

Desejamos a todos Um Bom ano letivo!!!

Póvoa de Lanhoso, 01 de setembro de 2021
O Diretor,
_______________________________
(Ângelo Miguel Pereira Dias)
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