
 

 

 

 

 

ABERTURA DO ANO LETIVO 2021/2022 

REUNIÕES COM PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Estimados Encarregados de Educação! 

 

 Em momento de regresso às aulas, o Agrupamento de Escolas de Nelas está a organizar um conjunto de 

iniciativas para acolher da melhor forma possível e dar as boas vindas aos seus alunos no início do ano 

letivo de 2021/2022, clarificando/relembrando as normas definidas para continuar a assegurar ambientes 

seguros nas suas escolas.  

 A explicitação das regras definidas, de acordo com as orientações da DGS, no Plano de Contingência do 

AENelas, e o envolvimento da comunidade educativa no seu cumprimento justificam a realização de 

reuniões com pais/encarregados de educação no calendário e local abaixo indicado. 

 Por questões logísticas e de saúde, solicita-se e agradece-se a comparência, nesta reunião, apenas do 

encarregado de educação com máscara devidamente colocada, podendo, posteriormente, ser agendada 

com os DT’s uma data para atendimento de ambos os pais da(o) criança/aluna(o).   

  

A Direção 

 

Educação Pré-Escolar 

Jardim de Infância de Santar 

Dia 08 de setembro (quarta – feira), às 9:30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação das crianças. 

Jardim de Infância de Carvalhal Redondo  

Dia 08 de setembro (quarta – feira), às 11.00 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação das crianças.  

 Jardim de Infância do Folhadal 

Dia 08 de setembro (quarta – feira), às 16.00 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação das crianças.  

Jardim de Infância de Senhorim 

Dia 08 de setembro (quarta – feira), às 14.30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação das crianças.  

Jardim de Infância de Vilar Seco 

Dia 14 de setembro (terça – feira), às 09:30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação das crianças.  

 

 

 

                                                                            

 



 

Jardim de Infância de Nelas 

Dia 13 de setembro (segunda – feira), às 14h30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação das crianças da sala 1.  

Dia 13 de setembro (segunda – feira), às 09:30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação das crianças da sala 2.  

Dia 13 de setembro (segunda – feira), às 11:00 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação das crianças da sala 3.  

 

 1.º CEB 

Escola Básica de Carvalhal Redondo  

Dia 13 de setembro (segunda – feira), às 18:00 h 

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos.  

Escola Básica de Santar  

Dia 14 de setembro (terça-feira), às 18:00 h 

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos.  

Escola Básica de Vilar Seco 

Dia 14 de setembro (terça – feira), às 18.00 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos dos 1º e 2.º anos (2º piso) e dos 3º e 4º anos (1º 

piso) 

Escola Básica de Nelas (Centro Escolar) 

Dia 13 de setembro (segunda-feira), às 17:30 h. 

 – Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 1.º ano (1.º piso) e do 3.º ano (2.º piso).  

 

Dia 14 de setembro (terça-feira), às 17:30 h. 

 – Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 2.º ano (1.º piso) e do 4.º ano (2.º piso).  

 

2.º CEB e 3.º CEB  

 

ESCOLA BÁSICA DR. FORTUNATO DE ALMEIDA 

Dia 13 de setembro (segunda-feira), às 17:30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 5.º ano – 5.º A, 5.º B, 5.º C e 5º D (pela entrada 

principal)  

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 6.º ano – 6.º A, 6.º B e 6.º C (pela entrada lateral)  

 

Dia 13 de setembro (segunda-feira), às 18:30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 7.º ano – 7.º A, 7.º B, 7.º C e 7º D (pela entrada 

principal)  

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 8.º ano – 8.º A, 8.º B, 8.º C, 8.ºD e 8.º E (pela 

entrada lateral)  

 



 

 

 3.º CEB e ENSINO SECUNDÁRIO  

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE NELAS 

Dia 13 de setembro (segunda-feira), às 17:30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 9.º ano (9.ºA, 9.ºB, 9.ºC, 9.ºD e 9ºE). 

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos dos cursos profissionais (10ºC_CPTM_CPPI; 

10ºD_CPDCG_CPASC; 11ºC_CPTM_CPDCG; 12ºC_CPTM; 12ºD_CPTDCG) 

 

 Dia 13 de setembro (segunda-feira), às 18:30 h. 

– Receção dos Encarregados de Educação dos alunos do 10.º ano (10.º A, 10.º B), 11.º ano (11.º A, 11.º 

B) e 12.º ano (12.º A, 12.º B).   

 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS 

 

Receção Dos Alunos 

￫ Alunos dos cursos profissionais (10º, 11º e 12º anos) – dia 14 de setembro 

￫ Educação Pré-escolar – dia 16 de setembro 

￫ 1.º ano do 1.º ciclo – dia 16 de setembro - (programa a definir- manhã) 

￫ 5.º ano do 2.º ciclo – dia 16 de setembro - (programa a definir-manhã) 

￫ Todos os anos de escolaridade – dia 17 de setembro (programa a definir)  

 

Atividades Letivas de Acordo Com o Horário da Turma 

￫ Dia 20 de setembro – todos os anos de escolaridade   

 

 

 

Nelas, 07 de setembro de 2021 

 

A Diretora 

Olga Carvalho 

 

 


