Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)

_________________________________________________________________________________________

Aviso N.º 2
2021/2022

(Receção aos Alunos)
17 de setembro de 2021

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo
Anos

Hora

Crianças do Pré-Escolar que já frequentavam o jardim e alunos do 2.º, 3.º e 4.º ano

09:00

Crianças do Pré-escolar que frequentam o Jardim pela primeira vez e alunos do 1.º ano

10:30

A receção é feita até às 12:00, não havendo neste dia serviço de refeição. No dia 20 de setembro as aulas
decorrem de acordo com o horário dos alunos.

2.º e 3.º Ciclo
Anos
5.º Anos
9.º Anos

Hora
09:00

6.º Anos
7.º Anos
8.º Anos

11:00

Turma/Sala

Turma/Sala

Turma/Sala

Turma/Sala

Turma/Sala

5.º A (S01)

5.º B (S02)

5.º C (S03)

5.º D (S04)

5.º E (S22)

9.º A (S18)

9.º B (S16)

9.º C (S17)

9.º D (S20)

6.º A (ST3)

6.º B (ST5)

6.º C (S07)

6.º D (S05)

6.º E (S06)

7.º A (S13)

7.º B (S14)

7.º C (ST6)

7.º D (S15)

7.º E (CN2)

8.º A (S20)

8.º B (S09)

8.º C (S10)

8.º D (S21)

8.º E (S12)

Turma/Sala

6.º F (S08)

8.º F (S11)

No dia 17 de setembro ainda não funciona o serviço de refeições, contudo os alunos devem trazer o seu cartão
para tirar a senha para segunda-feira, se pretenderem almoçar na escola.
Com exceção dos alunos da turma do 7.º C, todas as restantes turmas terão aulas no turno da manhã e da
tarde no dia 20 de setembro, pelo que se aconselha os Encarregados de Educação a prevenirem os seus educandos
para a possibilidade de tirarem a senha para o almoço de segunda-feira no dia da receção.
Neste dia serão entregues 3 máscaras a cada aluno para todo o 1.º período, no entanto, os alunos só poderão
entrar na escola com máscara.
No dia 20 de setembro os alunos cumprem o seu horário atribuído.
As reuniões com os Encarregados de Educação serão realizadas na semana de 27 de setembro a 1 de outubro,
sempre às 18 horas, com a distribuição dos dias pelos seguintes anos: 5.º anos – segunda-feira (dia 27/09); 6.º anos –
terça-feira (dia 28/09); 7.º anos – quarta-feira (dia 29/09); 8.º anos – quinta-feira (30/09) e 9.º anos – sexta-feira (01/10).
As salas das reuniões serão oportunamente indicadas pelos diretores de turma aos alunos, através da caderneta.

O Diretor

___________________________
Arlindo Fernando Pereira Ferreira
_______________________________________________________________________________________________________

Agrupamento de Escolas Cego do Maio
www.cegodomaio.org
Rua Belarmino Pereira, 4490-609 Póvoa de Varzim
Telefone: 252 290 960 e-mail: secexpediente@cegodomaio.org

