INÍCIO DO ANO LETIVO 2020/2021

INFORMAÇÃO AOS PAIS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO
Caros pais/ Encarregados de Educação
Para além da informação que agora vos é apresentada, nos diversos estabelecimentos de ensino e na página eletrónica do agrupamento,
atempadamente, será afixada informação detalhada das reuniões com os Pais/ Encarregados de Educação dos diversos níveis de escolaridade/ ciclo
de ensino e das horas e formas em que decorrerão as receções aos novos alunos do Agrupamento.
Neste início do ano letivo, decorrente de um período tão atípico, com muitas dúvidas e incertezas para todos, apelamos à vossa colaboração. Os
vossos filhos serão acolhidos nas suas escolas com a atenção particular de todos os profissionais de ensino e educação, pessoal docente e não
docente. Tudo faremos, com a Vossa colaboração, dos parceiros, da comunidade local e da Autarquia para que todos estejamos seguros. Queremos
que a Escola seja um local de aprendizagem, mas também um local de bem-estar para todas as nossas crianças e alunos.
A estreita participação de todos, o respeito pelas regras emanadas pelo Ministério da Educação e pela DGS e ainda pelo Agrupamento de Escolas José
Afonso, Loures serão os fatores que nos possibilitarão prestarmos o serviço educativo de maior qualidade. Nesse sentido todos os Pais/ Encarregados
de Educação das novas crianças da Educação Pré-Escolar, dos alunos dos 1ºs e 5ºs anos de escolaridade e ainda do 1ºs anos dos Cursos Profissionais e
10ºs Anos dos Cursos Científico-Humanísticos estão convidados a estarem connosco nas respetivas reuniões.
Agradecemos a vossa atenção e enviamos os nossos melhores cumprimentos
Loures, 2 de setembro de 2020
A Diretora
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Maria Irene Tomé Louro

Dia 7 de setembro de 2020 inicia o funcionamento do prolongamento da Educação Pré-Escolar nos diversos Jardins de Infância
do Agrupamento: EB Fernando de Bulhões, EB da Flamenga e JI de Frielas, das8:00h às 18:30h.

Pré Escolar

EB Fernando de Bulhões
EB da Flamenga
JI de Frielas

14 de setembro
15 de setembro
-9:00h Receção aos -9:00h Início das Atividades
Pais/ Encarregados de letivas para todas as
Educação das novas crianças.
crianças.

16 de setembro

17 de setembro

1º Ciclo

-A partir das 9:00h - - Início das Atividades Letivas dos -Início das atividades
Receção
aos
Pais/ Alunos do 1º Ano.
letivas para todos os anos
Encarregados de Educação
de escolaridade do 1º
dos Alunos do 1º Anociclo.
atividade faseada.
- Início das Atividades de
Enriquecimento Curricular
– AEC.

5º Ano

-Da parte da tarde receção aos Pais/ - Início das Atividades
Encarregados de Educação e Alunos do Letivas para todos os
5º Ano;
restantes Alunos.
-18:30h – entrega dos diplomas aos
alunos que acabaram o 9º ano de
escolaridade ano letivo anterior.

EB Fernando de Bulhões
EB da Flamenga
EB de Frielas

EB Maria Veleda
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1º ano dos cursos
profissionais e 10º
Ano
Escola Sec. José Afonso

-A partir das 9:00h- Receção aos Pais/ - Início das Atividades
Encarregados de Educação e Alunos Letivas para todos os
dos 10ºs Anos dos Cursos Científico- restantes Alunos.
Humanísticos .
1º Anos dos Cursos Profissionais a
partir das 14:30h, de acordo com
calendário específico.

