
 

 

ANO LETIVO 2021/2022 

16 de setembro de 2021 |  RECEÇÃO AOS ALUNOS 
                  

5.º ano 

9.00 às 11.30 

1. Acolhimento dos alunos realizado junto ao Pavilhão Desportivo. 

Cada aluno deve vir acompanhado por um adulto, preferencialmente o encarregado de 

educação.  

 

EXCLUSIVAMENTE PARA ALUNOS  

2. Apresentação da escola e da turma: realizado na sala de aula da turma. 

3. Orientações para o ano letivo 2021/2022. 

4. Finalização da atividade junto do portão principal. 

 

 

 

Diretores de Turma e 

Secretários/Acompanhantes 

 

6.º ano 

9.30 às 11.30 

 

1. Acolhimento dos alunos: realizado junto ao Pavilhão Desportivo.  

Em caso de necessidade, o aluno poderá vir acompanhado de um adulto, preferencialmente o 

encarregado de educação.  

 

EXCLUSIVAMENTE PARA ALUNOS (na sala de aula da turma) 

 2. Orientações para o ano letivo 2021/2022. 

 

3. Finalização da atividade junto do portão principal. 

 

 

 

 

 

Diretores de Turma e 

Secretários/Acompanhantes 7.º ano 

10.00 às 12.00 

8.º ano 

10.30 às 12.00 

9.º ano 

11.00 às 12.30 



 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Cursos Científico-Humanísticos 

10.º anos  
14.30 às 16.30 

1. Acolhimento dos alunos: realizado junto ao Pavilhão Desportivo. 

Em caso de necessidade, poderá acompanhar o aluno um adulto, 

preferencialmente o encarregado de educação. 

 

EXCLUSIVAMENTE PARA ALUNOS (sala de aula) 

2. Orientações para o ano letivo 2021/2022. 

 

3.Finalização da atividade junto do portão principal. 

 

 

 

Diretores de Turma e 
Secretários/Acompanhantes 

11.º anos 
15.00 às 16.30 

12.º anos 
15.30 às 17.00 

 

Cursos Profissionais 

3.º ano  
14.30 às 16.00 

1. Acolhimento dos alunos: realizado junto ao Pavilhão Desportivo. 

Em caso de necessidade, poderá acompanhar o aluno um adulto, 

preferencialmente o encarregado de educação  

 

EXCLUSIVAMENTE PARA ALUNOS (sala de aula) 

2. Orientações para o ano letivo 2021/2022.  

 

3.Finalização da atividade junto do portão principal. 

 

 

 

Diretores de Turma/Curso e 
Secretários/Acompanhantes 2.º ano 

15.00 às 16.30 

1.º ano 
15.30 às 17.30 
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