
 

 

 

 

RECEÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Ano letivo 2020/2021 

 

 

De acordo com a atual situação pandémica, a receção no pré-escolar e 1ºciclo é destinada apenas aos 

pais e/ou encarregados de educação, devendo apenas comparecer um representante por cada aluno, 

não sendo permitida a presença dos alunos. 

 

PRÉ-ESCOLAR  

Data Estabelecimento de Ensino Horário 

16 de setembro 
(4.ª feira) 

JI Vale do Paraíso 10h00 às 11h00 

JI Vale Aveiras 
JIVA 2  09h00 às 10h00 

JIVA 1 10h30 às 11h30 

 

1ºCICLO 

Data Estabelecimento de Ensino Horário 

16 de setembro 
(4.ª feira) 

EB Vale do Brejo 09h00 às 10h00 

EB Vale do Paraíso 
2º e 3ºanos 09h00 às 10h00 

1º e 4ºanos 11h00 às 12h00 

EB Aveiras de Cima 

1ºano 09h00 às 10h00 

2ºano 11h00 às 12h00 

3ºano 14h00 às 15h00 

4ºano 16h00 às 17h00 

 

17 de setembro de 2020 – Início das aulas 

A receção aos alunos decorre no dia 17 de setembro (5ªfeira) pelas 09h00, coincidindo com 

o início das atividades letivas para o pré-escolar e o 1ºciclo. 
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2º CICLO – 5.º Ano 

A receção é destinada aos alunos e aos pais e/ou encarregados de educação, devendo apenas 

comparecer um representante por cada aluno. 

Data Estabelecimento de Ensino Horário 

16 de setembro 
(4.ª feira) 

EB Vale Aveiras 
Presencial 

5ºA 13h30 às 14h30 

5ºB 15h00 às 16h00 

5ºC 16h30 às 17h30 

17 de setembro de 2020 – Início das aulas 

5ºano - As atividades letivas têm início no dia 17 de setembro (5ªfeira) a partir das 08h30, 

em conformidade com o horário da turma. 

 

6.º Ano e 3º CICLO 

Data Estabelecimento de Ensino Horário 

16 de setembro 
(4.ª feira) 

Online(*) 
Turmas de 
6º, 7º, 8º, 

9ºanos e CEF 
18h00 às 19h00 

(*) Os diretores de turma reúnem com os encarregados de educação através da plataforma 

Zoom. O convite para a reunião será enviado pelo diretor de turma através do email. 

Solicita-se aos encarregados de educação que tenham mudado de email, comuniquem a sua 

atualização para os serviços administrativos do agrupamento. 

17 de setembro de 2020 – Início das aulas 
 

6º, 7º, 8º, 9º Anos e CEF - A receção aos alunos decorre no primeiro bloco da manhã com o 

respetivo diretor de turma: 08h30 – 10h00 (2ºciclo) e 08h35 – 10h05 (3ºciclo).  

A partir do segundo bloco da manhã, as atividades letivas decorrem em conformidade com o 

horário da turma. 

 

 

Escola Básica Vale Aveiras, 11/09/2020 

O diretor 

António Jorge Pedro 


