
 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTES-RODRIGUES 

2020/2021 

INÍCIO DO ANO LETIVO 

 

 2 de setembro (4ª feira) 

9h00 

 Auditório 

Reunião do Conselho Executivo com o  

Pessoal Não Docente  

 

10h30 

Auditório 

Reunião do CE com o Pessoal Docente  

do Pré-escolar, 1.º e 2.º CEB  

 

14h00  

Auditório 

Reunião do CE com o Pessoal Docente  

do 3.º CEB e Secundário  

 

 

* Poderá ser realizada por videoconferência 

 

Calendarização sujeita a alterações 

 4 de setembro (6ª feira) 

10h00 

(sala de reuniões 

D2.08) 

*Reunião do Conselho Executivo com os 

Coordenadores de Departamento e Coordenadores 

de Ciclo/DT  

14h00 

(sala de reuniões 

D2.08) 

Reunião do Conselho Executivo com as 

Coordenadoras de Núcleos  

 7 de setembro (2ª feira) 

9h30 

 

Reunião Professores de Apoio Educativo para 

distribuição de serviço (sala de reuniões D2.08) 



 

* Poderão ser realizadas por videoconferência 

 

 

 

 

 
 
Calendarização sujeita a alterações 

 9 de setembro (4ª feira) 

10h00 * Reuniões de Departamento (Piso C2 e B3) 

 

14h00 *Reunião das Coordenadoras de Ciclo com os Diretores 

de Turma – 2.º CEB (+5.º e 6.º TPCA, 5.º PP) (Piso C2) 

3.º CEB (+7.º FP, 8.º FP) (Piso B2) 

                    Secundário (Piso B3) 

 10 e 11 de setembro (5ª e 6.ª feira) 

Manhãs III Encontro Prosucesso – Avaliação – 

videoconferência regional 

 10 de setembro (5ª feira) 

14h30 

Piso C2 

Reunião dos Titulares do 4.º ano do ano letivo 

transato com os Diretores de Turma dos 5.ºs anos  

 14 de setembro (2ª feira) 

9h30 Reunião dos docentes do Curso de Formação Vocacional 

com o Coordenador (sala de reuniões D2.08) 

11h30 Reunião com os docentes dos Cursos  

Pré-profissionalização e Formação Profissionalizante 

com a Coordenadora do NEE 

Turmas: 5.º PP, 7.º e 8.º FP (sala de reuniões D2.08) 



 
 

Receção aos alunos apenas do Pré-escolar, 

1.º ano e 5.º ano 

 

   Os alunos do Pré-escolar e 1.º ano deverão ser acompanhados apenas 

pelo Encarregado de Educação (apenas uma pessoa por criança). 

 

   Os alunos do 5.º ano serão recebidos pelo Diretor de Turma e a receção 

será feita apenas com as crianças – os adultos que os acompanham 

aguardarão no exterior da escola. Oportunamente, será agendada uma 

reunião dos pais e Encarregados de Educação com o DT, em horário pós-

laboral, para transmissão de informações e esclarecimento de dúvidas. 

 

   Relativamente aos restantes anos, os alunos tomarão conhecimento da 

turma, nas listagens que serão afixadas no exterior da escola, e do 

respetivo horário, que será publicado na página da escola, e devem 

apresentar-se no dia 15 de setembro, no primeiro tempo letivo do dia 

para iniciar as atividades letivas. 

 
 

Vila Franca do Campo, 27 de agosto de 2020 
 O Conselho Executivo 

 14 de setembro – Receção aos alunos pelo 

Diretor de Turma  

9h00 5º ano, turmas A e B – Escola-sede 

10h00 5º ano, turmas C e D – Escola-sede 

9h00 Pré-escolar – em cada Núcleo EB1/JI 

10h30 1º ano – em cada Núcleo EB1/JI 


