
  
 

 

ATENÇÃO:  

i) Atendendo à limitação das salas só é permitida a presença do Encarregado de Educação (ou, excecionalmente, 

outra pessoa que o substitua). 

ii) Cada Encarregado de Educação deve ser portador de uma caneta, do seu cartão de cidadão e do cartão de 

cidadão do seu educando. 

 

DIA HORA ATIVIDADE /LOCAL 

03 set. 

(5.ª feira) 
17:30 

 12.º ano Profissional (Estética/Desporto): reunião com os Encarregados de Educação 

– escola sede 

07 set. 

(2.ª feira) 
19:00 

 1.ºCEB: reuniões com os Encarregados de Educação de todos/as os/as anos/ turmas/ 

escolas – via Zoom (com o respetivo professor) 

08 set. 

(3.ª feira) 
18:00 

 Pré-Escolar de Canas de Senhorim: reunião com os Encarregados de Educação – 

escola sede 

 Pré-Escolar de Aguieira e Vale de Madeiros: reuniões com os Encarregados de 

Educação no respetivo Jardim de Infância 

15 set. 

(3.ª feira) 

17:00 
 6.º A e B: reunião do DT com os Encarregados de Educação – escola sede (sala a 

definir) 

17:30  11.º A: reunião do DT com os Encarregados de Educação – escola sede (sala a definir) 

18:00 
 Pré-Escolar da Lapa do Lobo: reunião com os Encarregados de Educação, no 

respetivo Jardim de Infância 

18:00 
 9.º A e B: reunião do DT com os Encarregados de Educação – escola sede (sala a 

definir) 

18:30 
 9.º C: reunião do DT com os Encarregados de Educação – escola sede (sala a definir) 

 12.º A: reunião do DT com os Encarregados de Educação – escola sede (sala a definir) 

16 set. 

(4.ª feira) 

 

 

9:30 
 Turmas do 1.º ano da escola de Canas: receção aos alunos (apenas no período da 

manhã) –  na respetiva escola  

9:30 
 5.º A: receção aos alunos e Encarregados de Educação pelo Diretor seguida de reunião 

com o DT (apenas no período da manhã) – escola sede (sala a definir) 

10:30 
 5.º B: receção aos alunos e Encarregados de Educação pelo Diretor seguida de reunião 

com o DT (apenas no período da manhã) – escola sede (sala a definir) 

17:00 
 8.ºA, B e C: reunião do DT com os Encarregados de Educação – escola sede (sala a 

definir) 

17:30 
 10.ºA (CT e LH): reunião do DT com os Encarregados de Educação – escola sede (sala 

a definir) 

18:00 
 7.ºA, B e C: reunião do DT com os Encarregados de Educação – escola sede (sala a 

definir) 

18:30 

 10.º Profissional (Desporto/Turismo): reunião do DT com os Encarregados de 

Educação – escola sede (sala a definir) 

 11.º Profissional (PER/Cozinha): reunião do DT com os Encarregados de Educação – 

escola sede (sala a definir) 

INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ANOS DE ESCOLARIDADE 

17 set. 

(5.ª feira) 

8:30 
 Escola sede: receção aos alunos pelo respetivo Diretor de Turma (no 1.ºbloco)  

(a partir do 2.º bloco as aulas decorrerão de acordo com os horários) 

8:45  1º ciclo: receção aos alunos nas respetivas escolas  

9:00  Pré-Escolar: receção às crianças nos respetivos Jardins 

Canas de Senhorim, 3 de setembro de 2020                                      O Diretor: António Cunha 

ABERTURA DO ANO LETIVO 2020.2021 


