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INÍCIO DO ANO LETIVO 2020/2021 

REUNIÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Devido ao COVID-19, as receções aos EE serão realizadas presencialmente, somente para as crianças 
que vão frequentar, pela primeira vez, a educação pré-escolar e para os alunos do 1º e 5º ano. Nos 
restantes anos de escolaridade, a reunião com os EE será online, como aconteceu no último período do 
ano letivo anterior. 
Para todos os outros alunos, inclusive as crianças que já frequentaram a educação pré-escolar em anos 
anteriores, as Educadoras/Professores Titulares/Diretores de Turma, irão contactar os EE de modo a 
confirmarem os respetivos endereços eletrónicos e marcarem a reunião. 
Situações específicas e especiais serão tratadas de forma igualmente especial na forma presencial ou 
não. 
Nesta fase de pandemia, será privilegiado o contacto através de e-mail, telefone ou videoconferência. 

Nota1: Nas reuniões presenciais com os EE dos alunos do ensino pré-escolar, 1º e 5º ano não será 
permitida a entrada a acompanhantes, isto é, na reunião apenas estará presente o EE do 
aluno. As crianças não poderão acompanhar o EE. 

Nota2: É obrigatório o uso de máscara para se poder entrar em qualquer escola do Agrupamento. 
 

Reuniões presenciais 

Pré-escolar 
EE das crianças que vão frequentar pela primeira vez 
A calendarizar por escola. Os horários serão divulgados oportunamente, a partir de 
cada estabelecimento de ensino. 

1.º ciclo 
Apenas para EE dos alunos do 1º ano 
A calendarizar por escola. Os horários serão divulgados oportunamente, a partir de 
cada estabelecimento de ensino. 

5.º ano 

15 de setembro de 2020 

5ºA 16h30 

5ºB 17h00 

5ºC 17h30 

16 de setembro de 2020 
5ºD 17h00 

5ºE 17h30 
 

Reuniões por videoconferência 

16 de setembro de 2020 

Pré-escolar 
(crianças que já frequentaram a educação 
pré-escolar em anos anteriores) 

Convocadas pelas respetivas Educadoras 

2.º ano 

Convocadas pelos(a) respetivos(a) Professores(a) Titulares de Turma 3.º ano 

4.º ano 

6.º ano 

Convocadas pelos(a) respetivos(a) Diretores(as) de Turma 
7.º ano 

8.º ano 

9.º ano 
 

Junqueira, 8 de setembro de 2020  
O Diretor 

_______________ 
José Garcia 


