Agrupamento de Escolas de Constância
Escola Básica e Secundária Luís de Camões

Informações início do ano letivo – 09/09/2020 a)

Início das Atividades Letivas

17 de setembro de 2020 b)

Reuniões de Pais e Encarregados de Educação
Dia 15 de setembro de 2020 – 18 horas
(online /zoom)

• 2º, 3º e 4ºanos do 1º CEB

• 4 e 5 anos do pré-escolar
Dia 16 de setembro – 18 horas (online /
• 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 11º
zoom) c)
ano, 12º ano
Dia 15 de setembro de 2020 – 18 horas
• 3 anos ou crianças pela 1ª vez no J.I.
(presencial)
Dia 16 de setembro – 18 horas
(presencial) d)

• 1º ano do 1º CEB
• 5º ano - CESM
• 10º ano
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a) Estas informações poderão ser alteradas se houver outras orientações da DGS
em relação ao número de pessoas por reunião, ou outras alterações
decorrentes da situação de contingência a partir de dia 15 de setembro;
b) Exceção dos alunos de 3 anos do pré-escolar que iniciam dia 18 de setembro;
c) Os links para estas reuniões serão enviados, pelos Diretores de Turma /
Titulares de Turma / Grupo para os encarregados de educação, via email e
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colocados na plataforma do GIAE online; para questões pessoais devem ser
solicitadas reuniões aos Diretores de Turma;
d) Nas reuniões só poderá estar presente uma pessoa por agregado familiar e,
em situação alguma, podem estar presentes as crianças, alunos;
e) Dias 17 e 18 de setembro apenas haverá atividades letivas no período da
manhã, pelo que ainda não haverá refeições disponíveis, com exceção das
crianças / alunos que já frequentam a componente de Apoio à Família, ou
que necessitem da escola a tempo inteiro, devendo marcar as refeições;
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f) Os horários das turmas estarão disponíveis na plataforma do GIAE a partir do
início da próxima semana, sabendo que serão as seguintes as horas de início
das atividades letivas;
Hora de início das atividades letivas
Pré-escolar – todos os Centros Escolares

09 horas

1º CEB Constância

1º e 2º anos – 08 horas e 30 minutos
3º e 4º anos – 09 horas

1º CEB de Montalvo

Todos os anos – 09 horas

1º CEB de Santa Margarida

08 horas e 45 minutos

2º CEB – (CESM)

08 horas e 45 minutos

3º CEB – EB/S

08 horas e 15 minutos

Secundário – EB/S

08 horas e 30 minutos
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Outras informações de funcionamento do ano letivo e organização das disciplinas,
serão partilhadas nas reuniões com os educadores / professores titulares /diretores
de turma;
A Diretora: Olga Antunes
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