
 

 

  

CARTA AOS PAIS/ENCARREGADOS EDUCAÇÃO – 2021/2022 

 

 

Ex.mo(a) Sr(a). Encarregado(a) de Educação 

 

 

Assunto: Informações relativas ao início das atividades letivas. 

 

 

No início deste ano letivo, a direção do Agrupamento de Escolas Viseu Norte quer 

apresentar-lhe os melhores cumprimentos e dar-lhe as boas-vindas a um ano que se 

quer cheio de saúde e de sucessos e possa corresponder plenamente às suas 

expectativas. 

De acordo com o calendário escolar definido para o ano letivo de 2021/2022, as 

atividades letivas terão início no próximo dia 17 de setembro. 

O lançamento do ano letivo está a ser preparado de modo a conseguir a melhor 

integração possível dos nossos alunos. Para tal, convidamos todos os Encarregados de 

Educação para uma reunião, com os docentes titulares de grupo/turma e/ou diretores 

de turma, a realizar em conformidade com o seguinte calendário: 

 

DIA Reunião Local 

9 Set. 

5ª feira 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Reunião de docentes e assistentes operacionais 

com pais/ encarregados de educação 
 

- EB Prof. Rolando de Oliveira 

Sala 1 e 4 - Das 9h às 10h30 

Sala 2 e 5 - Das 11h às 12h30 

Sala 3 - Das 14h00 às 15h30 
 

- EB Vila Nova do Campo 

Sala 1 - Das 9h às 10h30 

Sala 2 - Das 11h às 12h30 
 

- Restantes escolas - às 9h30 
 

Nos respetivos 

estabelecimentos 

16 ou 17 Set. 

5ª ou 6ª feira 

 

1º CICLO 

Reunião de docentes e assistentes operacionais 

com pais/ encarregados de educação, de acordo 

a realidade de cada escola (afixação nas escolas). 
  

Escolas Básicas 

do  

1º CEB 



DIA Reunião Local 

17 Set. 

6ª feira 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

Início das atividades letivas às 9h00 Jardins de 

Infância  

e 

Escolas Básicas 

do 1º CEB 

 

1º CICLO 

Receção aos alunos e pais/ encarregados de 

educação (cada estabelecimento de ensino 

organiza a receção da forma mais adequada) 
 

2º e 3º CICLOS 

Receção aos alunos e pais/ encarregados de 

educação 
 

5º ano - Das 9h às 10h30:  

6º ano - Das 11h às 12h: 

7º ano- Das 14h às 15h30 

8º e 9º anos - Das 16h às 17h 
 

Escolas Básicas 

dos 2º e 3º CEB 

NOTA: Os pais/ encarregados de educação devem levar para as reuniões caneta. Apenas 

será permitida a presença de um adulto por criança. 
 

Cientes das dúvidas e preocupações legítimas que assolam toda a comunidade 

escolar nesta altura do ano, gostaríamos ainda de lhe prestar algumas informações 

adicionais, a saber: 

 As turmas serão afixadas nas escolas durante o dia 08/09/2021.  

 O GIAE Online, plataforma usada no agrupamento nestes últimos anos, foi 

substituída por outra mais atual e intuitiva – INOVAR. Para os alunos que se 

encontram connosco pela primeira vez, estão a ser criadas as respetivas contas 

de email. Para os restantes, manter-se-ão os emails institucionais já definidos. 

 As medidas de prevenção contra a COVID-19, definidas pela DGS e pelos Planos 

de Contingência de cada estabelecimento, serão mantidas, podendo, todavia, 

ser alvo de alguns reajustes, de acordo com as orientações superiores. 

 A população escolar será testada ao COVID-19. A Fase 3, para os alunos do 3º 

ciclo, decorrerá entre 20 de setembro e 15 de outubro, carecendo da 

autorização do encarregado de educação (a informar oportunamente). 

Estamos certos de que haverá uma participação cívica de toda a comunidade 

escolar e que o ano letivo, que se inicia, decorrerá num ambiente saudável, seguro, 

propício à aprendizagem e ao bem-estar de todos. 

 
 

Com os melhores cumprimentos, 

Abraveses, 8 de setembro de 2021    O Diretor 

Marco André Gonçalves Rodrigues 


