
RECEÇÃO AOS ALUNOS  (1)   –   17 de setembro de 2021  

- Atendendo às contingências impostas pela COVID-19, a receção de cada turma será realizada
apenas com os alunos, na respetiva sala atribuída, com o docente titular/diretor de turma.
- Todos os alunos do 2.º ciclo têm que se apresentar de máscara. 
- No dia da receção, os alunos dos 1.º e 2.º ciclos receberão um conjunto de 3 máscaras laváveis (25
lavagens) destinadas à utilização durante o 1.º período.
- Dentro da escola, todos os alunos (pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos) terão que seguir os percursos
indicados e manter a distância de segurança. 

Horários

 Pré-escolar - 09h30 às 12h00 - Jardins de Infância do Agrupamento

 1.º ano:

 EB Fernando Caldeira, EB Águeda/Chãs e EB de Recardães – 10h00 às 12h00

 EB da Borralha – 10h00 às 12h00

 EB de Assequins – 14h00 às 15h30

 2.º ano:

 EB da Borralha, EB de Assequins e EB de Recardães – 14h00 às 15h30 

 EB Fernando Caldeira – 14h00 às 15h30

 3.º ano:

 EB da Borralha, EB de Assequins e EB de Recardães – 14h00 às 15h30

 EB Fernando Caldeira – 14h00 às 15h30

 4.º ano:

 EB da Borralha, EB de Assequins e EB de Recardães – 14h00 às 15h30

 EB Fernando Caldeira – 14h00 às 15h30

 5.º ano 

09h30 às 11h30 – EB Fernando Caldeira

 6.º ano 

 14h30 às 16h00 – EB Fernando Caldeira



(1)  Nota 1:  Neste dia há AAAF para os alunos inscritos (pré-escolar), contudo

não há AEC (1.º ciclo) nem almoço (1.º e 2.º ciclos).

Nota 2:  No dia  20 de setembro,  todos  os  alunos  terão aulas  de acordo o

horário definido para cada turma.

Nota  3:  Chama-se  a  atenção  para  a  necessidade  de  marcação  prévia  das

refeições dos alunos para o dia 20 de setembro.

Nota 4: No pré-escolar, na reunião do dia 15 de setembro, os Encarregados de

Educação  dos  alunos  com  AAAF  devem  manifestar  interesse  em  marcar

refeição para o dia 17 de setembro.

                                                                              

                                                                          Águeda, 10 de setembro de 2021

O Diretor do AE de Águeda,

Paulo Jorge de Abreu Pimentel


