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Informação – Início do Ano Letivo 2019/2020 
 

 Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Informam-se os pais e encarregados de educação de que as reuniões de 

Apresentação do Ano Letivo 2019/2020 serão nos seguintes dias: 

 10/09 às 18:30: Fafião, Igreja e Souto Santa Maria 

 11/09 às 18:30: Barco, Donim e Serrado 
A receção às crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1.º ano será no dia 

12 de setembro, entre as 9:00 e as 13 horas. 

As atividades letivas iniciarão no dia 13 de setembro. 

As Atividades de Animação e Apoio à Família, para as crianças da Educação 

Pré-Escolar (todas as escolas), e a Componente de Apoio à Família (promovida pela 

CMG), para os alunos do 1.º Ciclo, iniciarão, no dia 2 de setembro, entre as 7:30 e 

as 19:00 horas.  

Para qualquer esclarecimento sobre este assunto poderão contactar a Direção 

do Agrupamento de Escolas de Briteiros. 

 

 2.º e 3.º Ciclo (Escola Básica de Briteiros) 

 Reuniões com os Encarregados de Educação no dia 12 de setembro, às 

18:00; 

 Alunos do 5.º ano: a receção será no dia 12 de setembro, entre as 9:00 e as 

12:30 horas. Os alunos poderão utilizar o transporte escolar que passa nas 

paragens habituais. Neste dia, deverão trazer dinheiro para carregar o cartão 

magnético e posteriormente tirar a senha para o almoço do dia seguinte. 

Neste dia também será entregue o passe para o transporte escolar. 

 As atividades letivas iniciarão no dia 13 de setembro para todos os anos de 

escolaridade.     

     
 

Briteiros S. Salvador, 26 de agosto de 2019 

 
O Diretor, 
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(Luís Filipe de Abreu Morais) 
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