
 
 

 

Início das atividades letivas 

2021/2022  

 
JARDINS DE INFÂNCIA 

 

Dia 14 de setembro 

18:00h – Reunião da educadora com os Encarregados de Educação dos alunos 

do pré-escolar 

 

Dia 17 de setembro 

9:00h – Início das atividades letivas 

 

ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO 

 

Dia 14 de setembro 

18:00h – Reunião do professor titular com os Encarregados de Educação dos 

alunos do 1.º ano de escolaridade 

 

Dia 15 de setembro 

18:00h – Reunião do professor titular com os Encarregados de Educação dos 

alunos dos 2º, 3.º e 4.º anos de escolaridade 

 

Dia 17 de setembro 

9:00h – Início das atividades letivas 

 
 

  



 
 

 

Início das atividades letivas 

2021/2022  
 

ESCOLA BÁSICA DE MACEDA 

 

Dia 14 de setembro 

18:30h – Reunião do diretor de turma com os Encarregados de Educação dos 

alunos dos 5.º e 8.º anos de escolaridade 

Dia 15 de setembro 

18:30h – Reunião do diretor de turma com os Encarregados de Educação dos 

alunos dos 6.º, 7.º e 9.º anos de escolaridade 

Dia 17 de setembro 

9.00h - Receção aos alunos do 5.º ano de escolaridade 
9.30h - Receção aos alunos do 7.º ano de escolaridade 
 

14.30h - Receção aos alunos do 6.º ano de escolaridade 

15.00h - Receção aos alunos do 8.º ano de escolaridade 

15.30h - Receção aos alunos do 9.º ano de escolaridade 

 

ESCOLA BÁSICA DE FLORBELA ESPANCA 

 

Dia 14 de setembro 

18:30h – Reunião do diretor de turma com os Encarregados de Educação dos 

alunos do 5.º ano de escolaridade 

Dia 15 de setembro 

18:30h – Reunião do diretor de turma com os Encarregados de Educação dos 

alunos dos 6.º e 7.º anos de escolaridade 

Dia 17 de setembro 

9.00h - Receção aos alunos do 5.º ano de escolaridade 
 

14.30h - Receção aos alunos do 6.º ano de escolaridade 

15.00h - Receção aos alunos do 7.º ano de escolaridade 

 

  



 
 

 

 

Início das atividades letivas 
2021/2022 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ESMORIZ 

 

Dia 14 de setembro 

18:30h – Reunião do diretor de turma com os Encarregados de Educação dos 

alunos do 8.º ano de escolaridade 

 

Dia 15 de setembro 

18:30h – Reunião do diretor de turma com os Encarregados de Educação dos 

alunos do 9.º ano de escolaridade 

 

Dia 16 de setembro 

18:30h – Reunião do diretor de turma com os Encarregados de Educação dos 

alunos dos alunos do secundário de cursos científico humanísticos (CCH) 

 

Dia 17 de setembro 

9.00h - Receção aos alunos do 8.º ano de escolaridade 
9.30h - Receção aos alunos do 10.º ano de escolaridade - CCH 
 

14.30h - Receção aos alunos do 9.º ano de escolaridade 

15.00h - Receção aos alunos do 11.º ano de escolaridade - CCH 

15.30h - Receção aos alunos do 12.º ano de escolaridade - CCH 

 

16.00h - Receção aos alunos do ensino profissional 

 

Dia 17 de setembro 

18:30h – Reunião do diretor de turma com os Encarregados de Educação 

dos alunos do ensino profissional 

 


