INFORMAÇÃO
N.º 01/2021/22

ATIVIDADES AGENDADAS ATÉ AO INÍCIO DO ANO LETIVO
2021 / 2022
DIA

HORA

07 de
setembro
9:30

ATIVIDADES

Reunião de Conselho Pedagógico ( convocatória própria)

(3ª feira)
DIA

ATIVIDADES
HORA
9:30

Reunião dos Departamentos EPE e 1º ciclo
( convocatória própria)

08 de
setembro
(4ª feira)

Reunião Geral de Docentes (Pré Escolar e 1º Ciclo) (convocatória
própria)

14:30

Reunião DTS:
- 2º ciclo e 7º ano
- 8º,9º e ensino secundário

DIA

09 de
setembro

HORA

ATIVIDADES

9:30

Reunião da Equipa ETM e Educadora em Itinerância + direção

11:00

Reunião da EMAEI ( BE – mediante convocatória própria)

14:30

Reunião PND – Centro Escolar + direção + Coordenadora de
Estabelecimento

16:00

Reunião PND - EB2/3 Dr. Armando Lizardo + direção + Coordenadores
de Estabelecimento

(5ª feira)
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DIA

HORA

ATIVIDADES
Reunião Geral de Docentes (2ºciclo ,3º ciclo e ensino secundário),

9:30

10 de
setembro

(convocatória própria)

Reunião de Departamentos de Ciências Sociais e Humanas, Matemática
e Ciências Experimentais, Expressões e de Línguas (convocatória
própria)

(6ªfeira)
14:30
Reunião PND da EBI JI do Couço/ Restantes Escolas/JIs do concelho +
direção + CMC+ Coordenadores/Responsáveis de Estabelecimento

DIA

09 e 10 de
setembro

HORA

ATIVIDADES

( a estabelecer
Receção aos Encarregados Educação nas várias escolas e jardins
pelo
do concelho – receção individualizada ( a definir entre o
Docente/Educadora docente e os Encarregados de Educação)
Titular)

(5ª/6ª feira)
Ao longo do dia

Reuniões de grupos de trabalho/ equipas pedagógicas (mediante
convocatórias próprias)
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DIA

HORA

ATIVIDADES

13 de
setembro
(2ª feira)

15:00

Reunião com docentes/educadoras Centro Escolar ( via zoom)

DIA

HORA

ATIVIDADES

Ao longo
do dia

Afixação dos horários/turmas no GIAE

14 de
setembro
(3ª feira)

DIA

HORA

ATIVIDADES
Início das atividades :

16 de
setembro
(5ª feira)

Em
horário
próprio

Educação Pré-escolar (horário normal)
1º ano (horário normal)
5º ano na EB2/3 Dr. Armando Lizardo ( 8:30)
8ºano na Escola Secundária de Coruche ( 8:30)

17 de
setembro
(6ª feira)

Em
horário
próprio

Início das atividades para os restantes anos de escolaridade
(2º,3º, 4º, 6º,7º, 9º,10º, 11º e 12º anos).

Nota: Solicita-se aos Srs Encarregados de Educação que, no primeiro dia de aulas, devido à situação pandémica que
vivemos, e de forma a evitar grandes ajuntamentos, entreguem as suas crianças/alunos aos funcionários, na entrada da
Escola/JI ( pré e 1º ciclo).Sugere-se que as crianças/ alunos acompanhem os Encarregados de Educação aquando da reunião
com a Educadora/ Docente Titular . A receção aos 5ºs e 8ºs anos será feita apenas aos alunos, na sua sala de aula, pelo DT,
continuando, depois as atividades, em conformidade com o horário de cada turma.

Coruche, 01 de setembro de 2021
A Diretora
________________________________
(Isabel Cordeiro, Dra)
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EDITAL Nº1/2021/2022
ABERTURA DAS ATIVIDADES LETIVAS
ANO LETIVO 2021/22
Em conformidade com a lei em vigor, as atividades letivas terão início na seguinte
data:
Dia 16 de setembro de 2021:
Educação Pré- Escolar e 1º Ciclo ( 1º ano ) do Ensino Básico em todas as escolas e jardins do
Agrupamento
Com serviço de transportes, almoços , AAFs e AECs.
 5ºano de escolaridade ( EB 2,3 Drº Armando Lizardo ) Alunos recebidos às 8:30, na escola; em
sala de aula, receção pelo DT, com as informações necessárias. Seguidamente, cumprem o seu
horário.

8ºano de escolaridade ( Escola Secundária de Coruche) Alunos recebidos às 8:30, na escola; em
sala de aula, receção pelo DT, com as informações necessárias. Seguidamente, cumprem o seu
horário.
Dia 17 de setembro de 2021:
Restantes anos de escolaridade

Início das atividades letivas para todos os alunos do Agrupamento, de acordo com o horário de cada
turma. Em horário normal que poderá ser consultado no GIAE/ afixado nas escolas .
Coruche, 01 de setembro de 2021
A Diretora
_______________________________
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