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DGEstE - Direco-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Escola Sede: Escola Secundria Pciblia Hortènsia de Castro

Código: 135483

InIcio das Atividades Letivas - Informac5o Geral

14 de setembro 08h30 Cursos Profissionais e CEF - Apresentaco corn o Diretor de Turma
10h25 Cursos Profissionais e CEF - InIcio das atividades letivas de acordo corn o horãrio da turma

_______________

08h30 2° ciclo, 3° ciclo e E. Secundário - Apresentacäo corn o Diretor de Turma

17 de setembro
10h25 2° ciclo, 3° ciclo e E. Secundário - InIcio das atividades letivas de acordo corn o horário da

turma

________________

_________

09h00
__________

Pré-Escolar e 1° ciclo - Apresentacào corn o Professor Titular/Educador de Infância e infcio
das atividades letivas de acordo corn o horário da turma

Notas:

¯ Osalunos:
¯ - devem ser portadores de mascara para entrar na escola, a partir do 2 ciclo. 0 DT entregar-lhes-á urn

kit corn 3 mascaras reutilizáveis no momento da apresentação.
¯ - devem trazer lanche de casa sempre que possIveL Os alunos carenciados continuarn a usufruir de reforço

alimentar na escola.
¯ - devern almocar ern casa sempre que possIvel. Os alunos que necessitarern de alrnoçar na escola nos dias

ern que iniciam as atividades letivas, 14 ou 17 de seternbro, devem reservar a senha de almoco no

momento correspondente ao perIodo de intervalo da sua turma no próprio dia.
¯ - no devern deslocar-se para a escola se apresentarem qualquer sintorna de doença, particularmente

febre, tosse ou dificuldades respiratórias.
- devem desinfetar as rnos a entrada da escola.

¯ - devem dirigir-se a sala de aula pelo percurso indicado para a sua turma e manter as regras de

distanciamento social e etiqueta respiratória.

¯ As inforrnaçöes sobre o funcionarnento das atividades letivas serao comunicadas aos alunos no dia de inIcio
das atividades e sero transrnitidas aos Encarregados de Educaçâo oportunarnente pelos Diretores de

Turma/Professores Titulares/Educadores de lnfância.

¯ Os horários das turmas serao afixados na sexta-feira, dia 11 de setembro. So podero estarjunto aos placards

corn os horários 10 alunos de cada vez.

Vila Viçosa, 9 de setembro de 2020

Rui M uel Guarda Verdades de Sá


