
       

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO DE MÓS 

ATIVIDADES DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2020/2021 

REUNIÕES GERAIS DE PAIS/ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO   
 

Dia Atividades 

7 a 11 de setembro  
de 2020 

● Reunião com as Educadoras e os Encarregados de Educação do Pré-
escolar – preferencialmente por videoconferência (o link para a reunião será 

oportunamente enviado pelo Educador Titular de Grupo). 

10 a 15 de setembro 
de 2020 
 

● Reunião com os Professores Titulares de Turma e os Encarregados de 
Educação do 1.º Ciclo - preferencialmente por videoconferência (o link para a 

reunião será oportunamente enviado pelo Professor Titular de Turma).  

14 de setembro  
de 2020  (2.ª feira) 

● Início das atividades letivas para os alunos do Ensino Profissional e 
CEF do AEPMOS: 
08:30 - Os alunos do ensino profissional e CEF deverão aguardar pelo DT, 
junto ao pavilhão da sala de aula. De seguida, o DT e Prof. da disciplina 
dirigem-se com os alunos para a sala. 
Ao 4.º tempo da manhã (11H25/11H30), as aulas decorrerão de acordo com o 
horário letivo. 
 
● 17 horas e 30 minutos - Reuniões com os Diretores de Turma e 
Encarregados de Educação (Cursos Profis. e CEF) - preferencialmente por 
videoconferência (o link para a reunião será oportunamente enviado pelo Diretor de Turma).    

 15 de setembro de 
2020   (3.ªfeira) 

● 17 horas e 30 minutos -  Reuniões com os Diretores de Turma e 
Encarregados de Educação (2.º Ciclo) - preferencialmente por 
videoconferência (o link para a reunião será oportunamente enviado pelo Diretor de Turma).  

16 de setembro de 
2020  (4.ªfeira) 

● 17 horas e 30 minutos-  Reuniões com os Diretores de Turma e 
Encarregados de Educação (3.º Ciclo e Secundário) - preferencialmente por 
videoconferência (o link para a reunião será oportunamente enviado pelo Diretor de Turma). 

17 de setembro de 
2020   (5.ª feira) 

● Início das atividades letivas para os alunos do Ensino Pré-escolar e 1.º CEB 
do AEPMOS. 
 
● Início das atividades letivas para os alunos do 2.º e 3.º CEB e Ensino 
Secundário regular do AEPMOS: 
08:30 - Os alunos  deverão aguardar pelo DT, junto ao pavilhão da sala de 
aula. De seguida, o DT dirige-se com os alunos para a sala. 
Ao 4.º tempo da manhã (11H25/11H30), as aulas decorrerão de acordo com o 
horário letivo. 

 

Porto de Mós, 27 de agosto de 2020 

Pel’O Diretor, 

 Rui Cláudio Almeida 
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