
 
 

 

Escola Básica n.º1 do Cadaval 

Reuniões – Encarregados de Educação 

14 de setembro de 2020 – segunda-feira 
 
 
 

 

Turma Educadora/ Professor(a) Sala Horário Local de 
entrada 

02 / JI Ana Paula Presado Sala 2 17h00  
Porta 

principal 
03 / JI Dina Gabriel Sala 3 17h30 

03 / 1C 
Maria Conceição Soares 

Sala 5 17h30  
Porta do 
refeitório 

04 / 1C 
Maria Marcel Falé 

Sala 4 17h00 

05 / 1C Ana Isabel Franco Sala 9 17h15  

Porta 
lateral 

junto ao 
Moinho 

06 / 1C Vera Fernandes Sala 11 17h30 

07 / 1C Cláudia Martins Sala 13 17h00 

08 / 1C Selma Oliveira Sala 12 17h45 

09 / 1C Rute Queimado Sala 10 18h00 

10 / 1C Ana Cristina Calado Sala 7 18h00 
Porta do 
refeitório 

 

 

Nota: Nas reuniões só é permitida a presença do Encarregado de Educação. 

 
 
 

 
Cadaval, 09 de setembro de 2020 

A Coordenadora de Estabelecimento: Vera Moura 



 
 
 

EB1 de Chão de Sapo 
Reuniões – Encarregados de Educação 

14 de setembro de 2020 

 
Turma Professor(a) Sala Horário Local de entrada 

4/JI Educadora 

Joana Lima 

JI 17h00m Portão principal- 

sala JI 

11/1C. Professora 

Cláudia Cirilo 

1º e 2ºs anos 

sala azul 17h15m Portão principal- 

porta do 1º ciclo 

12/1C. Professora 

Adélia Santos 

3º e 4ºs anos 

sala verde 17h30m Portão principal- 

porta do 1º ciclo 

 
Segundo as diretrizes da DGS e do Agrupamento: 

 
- Só poderá estar presente o encarregado de educação, 

 
- Não será permitida a entrada de crianças no recinto escolar, 

 
- Uso obrigatório de máscara, 

 
- Desinfetar as mãos à entrada, 

 
- Trazer a sua própria caneta, 

 
- Evitar o aglomerado de pessoas à entrada das salas, escola ou portão, 

 
- Pontualidade. 

 
 

 
Cadaval, 10 de setembro de 2020 

A Responsável de Estabelecimento, 

 
Adélia Santos 



 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO 

 
 

Avisam-se os Encarregados de Educação das crianças inscritas na EB1 e JI de Alguber, 

que vão realizar-se reuniões presenciais de lançamento do ano letivo no respetivo 

estabelecimento, no dia 14 de setembro pelas 17h30m (3º e 4ºano), pelas 18h (1º e 

2ºano), pelas 18h30m (pré-escolar). 

Dado a situação atual de prevenção (Covid-19), só poderá estar presente apenas um 

elemento (não podendo entrar mais ninguém), de preferência o Encarregado de 

Educação da criança. Solicitamos que traga máscara, caneta própria e gel individual. 

Contamos com a presença de todos! 

 
 

 

Alguber, 9-9-2020 
As Docentes: 

 
(Paula Melo) 



 
 

 

Informação/reunião de Encarregados de Educação 
 

 

Informam-se os Encarregados de Educação que no próximo dia 14 de setembro às 18h 

irá decorrer uma reunião na EB1 e no Jardim de Infância de Vermelha. 

 

 
Devido à situação de pandemia que o país atravessa e de forma a reunirmos 

preservando a segurança de todos, relembramos que: 

- É necessário o uso de máscara; 

 
- Apenas o Encarregado de Educação (pai ou mãe) deve estar presente na reunião; 

 
- Os alunos não devem estar presentes. 

 
. Deverá trazer uma esferográfica. 

 
 
 

Vermelha, 10 de setembro de 2020 

 
Os Docentes: Professor Salvador Alves 

Educadora Teresa Cordeiro 



 
 

 
 
 
 

JARDIM DE INFÂNCIA e ESCOLA BÁSICA DE FIGUEIROS 
 

Ano letivo 2020/2021 

AVISO 

 Informam-se os Encarregados de Educação das crianças do Jardim de Infância 

de Figueiros, que no próximo dia 14/09/2020 (2ª feira), pelas 18 horas se 

realiza a reunião de lançamento do ano letivo 2020/2021. 

 
 Informam-se os Encarregados de Educação dos alunos da EB1 de Figueiros, 

que no próximo dia 14/09/2020 (2ª feira), pelas 19 horas se realiza a reunião 

de lançamento do ano letivo 2020/2021. 

Atendendo à atual situação de pandemia de COVID-19, e para bem de todos, 
apenas poderá estar presente na reunião o Encarregado de Educação. 

Não é permitida a presença de crianças. 
É obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento social. 

 

Figueiros, 11 de setembro de 2020 

 
 

A Responsável de Estabelecimento 

Manuela Parreira 



 

 

EB1/JI da Murteira 

 

 
Informação 

Reuniões - Encarregados de Educação 

14 de setembro de 2020 – segunda-feira 

 
 

Turma Educadora/Professor(a) Horário Sala de aula 

07/JI Teresa Machado 18h30 Sala da pré 

16/1C Alexandra Ramos 18h00 1º andar 

17/1C João Fadista 18h15 1.º andar 
 

Nota: 

- Uso obrigatório de máscara; 

- Desinfeção das mãos à entrada do estabelecimento; 

- Só pode participar apenas o enc. de Educação do aluno ou um representante; 

- Neste dia os alunos não podem entrar na escola; 

- Trazer uma caneta. 

 
 
 
 

 
Murteira, 11 de setembro de 2020 

A Responsável de Estabelecimento 

Alexandra Ramos 



 
 

 

 
 

EB1/JI Dagorda 

 
 

Convocatória 
 

Convocam-se os Encarregados de Educação dos alunos da EB1, para a reunião inicial 

de ano, a realizar no dia 14 de setembro, nos seguintes horários: 

- Turma 13 (1º/4ºano) – 18h30m 
 

- Turma 14 (2º/3º ano) – 19h30m 

 
 

Nota: De acordo com as orientações do Agrupamento, só é permitido a entrada, no 

espaço escolar, do Encarregado de Educação. 

 
 
 

 
A Responsável de Estabelecimento 

Cristina Lourenço 



 
 

 

CONVOCATÓRIA 
 

 

Convoco os Encarregados de Educação para uma reunião no próximo dia 14 de 

setembro às 17h30 min na Escola Básica da Sobrena. 

Devido à situação de pandemia que o país atravessa e de forma a reunirmos 

preservando a segurança de todos, informo que: 

- é necessário o uso de máscara; 

 
- apenas o Encarregado de Educação (pai ou mãe) deve estar presente na reunião; 

 
- os alunos não devem estar presentes. 

 
 
 

Sobrena, 10 de setembro de 2020 

 
A professora: Fátima Fonseca 



 
 

ESCOLA BÁSICA DO PAINHO 

REUNIÕES – ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

14 de setembro de 2020 - segunda feira 
 
 

 
Turma Educadora/professora horário 

pré-escolar Maria de Fátima Martins 17 h 

3º e 4º ano Dina Vicente 17h30m 

1º e 2º ano Andreia Vital 18h 

 
 

NOTA: 
 

 Nas reuniões só é permitida a presença do encarregado de educação. 
 

 Também não é permitida a presença das crianças. 
 

 É obrigatório o uso de máscara. 
 

 Cada encarregado de educação deve trazer a sua caneta. 
 

Painho, 10 de Setembro de 2020 

A coordenadora de estabelecimento: Andreia Vital 



 
 

 

Escola Básica e Jardim-de Infância do Vilar 

 

 
Informação 

Informam-se os Encarregados de Educação que a Reunião de Pais do 1.ºCiclo realizar- 

se-á no próximo dia 14 de setembro, neste estabelecimento. 

 

 
T22 –1.º e 2.ºanos (Professora Isabel Bento) – pelas 17H30 min. 

T23 – 3.º e 4. º anos (Professora Carla Santos) - pelas 18H00 min. 

 

 
A reunião do Pré-escolar será agendada brevemente, assim que a Educadora seja 

colocada. 

 

 
Agradecemos a colaboração no cumprimento das seguintes normas de segurança 

devido ao Covid19: 

- Uso obrigatório de máscara; 

- Desinfeção das mãos à entrada do estabelecimento; 

- Só pode participar apenas o enc. de Educação do aluno ou um representante; 

- Neste dia os alunos não podem entrar na escola. 

 

 
Com os melhores cumprimentos 

 
A Responsável de Estabelecimento 

Carla Santos 



 
 

 

CONVOCATÓRIA 
 

 

Convoco os Encarregados de Educação para uma reunião no próximo dia 14 de 

setembro às 18h no Jardim de Infância do Peral, com a seguinte ordem de trabalhos: 

- Lançamento do ano letivo 2020/2021 

 
Devido à situação de pandemia que o país atravessa e de forma a reunirmos 

preservando a segurança de todos, informo que: 

- é necessário o uso de máscara; 

 
- apenas o Encarregado de Educação (pai ou mãe) deve estar presente na reunião; 

 
- os alunos não devem estar presentes. 

 
 
 

Peral, 10 de setembro de 2020 

 
A Educadora: Lídia Silva 


