
 

Caros Encarregados de Educação de 2º, 3º Ciclo e Secundário 

Venho informar, que após consulta feita aos serviços do ministério da Educação, nomeadamente no que diz 

respeito às regras instituídas pelo estado de contingência, que os encarregados de educação não poderão 

acompanhar os seus educandos na receção aos alunos. Desta forma os Diretores de Turma entrarão ou já 

entraram em contato com os mesmos para lhes transmitir a seguinte informação: 

 A receção aos alunos terá o seguinte calendário:  

Dia Hora Ano/Turma Sala 

17/09/2020 

10h 00min 

5º A A5 

5º B A8 

5º C A9 

14h 00min 

6º A A10 

6º B A21 

6º C A22 

6º D A19 

14h 15min 

7º A B3 

7º B B12 

7º C B9 

14h 30min 

8º A B2 

8º B B11 

8º C B10 

14h 45min 

9º A B17 

9º B B13 

9º C B14 

9º D B20 

18/09/2020 

10h 00min 

10º A C16 

10º B C15 

10º C A17 

10h 15min 

11º A C8 

11º B C10/C12 

11º C A12 

10h 30min 

12º A C11 

12º B C2/C9 

12º C C17 

 

 Os alunos devem chegar a horas, quer para a reunião de receção, quer para as aulas, no sentido de 

evitar um grande número de alunos a entrar na escola ao mesmo tempo; 

 As novas regras de higiene, as alterações nos horários, percursos diferenciados de acesso às salas, o 

acesso e tempo de permanência nos diferentes espaços, será dado a conhecer aos alunos na 

reunião de receção e assim que possível serão dados a conhecer à comunidade escolar na página 

do agrupamento e enviado por e-mail; 

 Os alunos devem obrigatoriamente usar máscara;   



 

 Os alunos devem trazer diariamente água e lanche, uma vez que os intervalos foram reduzidos;     

 O e-mail institucional será usado como meio privilegiado para envio de toda e qualquer 

comunicação, pelo que os encarregados de educação devem consultá-lo com frequência; 

 Os endereços de correio eletrónico dos alunos sofreram alterações. Passaram a ter todos o 

seguinte formato: anúmerodeprocesso@aealmodovar.org . Mantêm-se as passwords; 

 NOTA INFORMATIVA:  

Os serviços de PAPELARIA e BUFETE/BAR só começarão a funcionar no dia 21 de Setembro de 2020. 

 

Com os melhores cumprimentos 

A Diretora 

mailto:an%C3%BAmerodeprocesso@aealmodovar.org

