Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo
Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo

Abertura do ano letivo 2020/21
Informação aos Encarregados de Educação

Atendendo à situação de pandemia que o país vive e seguindo as orientações da DGEstE,
DGE e DGS no sentido de concentrar o menor número de pessoas em simultâneo no espaço
escolar, as reuniões com os encarregados de educação serão apenas realizadas,
presencialmente, para o 5º ano.

Dia 16, 4ª feira
Reunião dos diretores de turma com os encarregados de educação dos alunos de 5º ano.
Os alunos não estarão presentes, devendo comparecer apenas 1 representante de cada
aluno.

Turma
5ºA
5ºB
5ºC
5ºD
5ºE
5ºF

Alunos

Hora

até ao n.º11

9:00/10:00

a partir do n.º12

10:30/11:30

até ao n.º14

9:00/10:00

a partir do n.º15

10:30/11:30

até ao n.º14

9:00/10:00

a partir do n.º15

10:30/11:30

até ao n.º11

9:00/10:00

a partir do n.º12

10:30/11:30

até ao n.º14

14:00/15:00

a partir do n.º15

15:30/16:30

até ao n.º14

14:00/15:00

a partir do nº15

15:30/16:30

Sala
B5
C 12
B4
C4
B8
C 10
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Dia 17, 5ª feira
Início das atividades letivas (todas as turmas).
8:15/13:15 – Turmas dos 5º, 6º e 7º anos e profissionais.
13:00/18:00 – Turmas dos 8º, 9º e secundário.
No primeiro bloco da manhã e da tarde, o respetivo Diretor de Turma fará a receção à sua
turma.

Nota:
A permanência dos alunos na escola deve ser limitada ao período de atividades letivas.
As turmas terão horário fixo de almoço, bem como lugares definidos no refeitório, que
terão de ser cumpridos, de modo a minimizar a concentração de alunos.
Nenhum aluno pode almoçar sem marcação prévia.
O acesso à papelaria /reprografia será condicionado a 3 pessoas de cada vez.
Os alunos com escalão A e B receberão uma embalagem com material considerado básico.
A Direção
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