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ESCOLA BÁSICA SALGUEIRO MAIA 

 

REUNIÃO ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Cumprindo as orientações da DGS e DGE, no ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os 

esforços para conter a propagação do novo coronavírus. Neste sentido o contacto com os 

encarregados de educação e famílias será realizado, preferencialmente, por telefone 

e/ou por e-mail. Em situações excecionais e mediante marcação prévia, esse contacto 

poderá ser presencial, mantendo o distanciamento recomendado. Considerando essencial 

o primeiro contacto família/escola, será possível realizar reunião presencial com os 

encarregados de educação das crianças/alunos que contactam pela primeira vez com o 

educador ou professor titular deste estabelecimento. Nesta reunião só poderá estar 

presente um dos pais ou o Encarregado de Educação (as crianças não podem estar 

presentes). 

Pré-escolar e 1º Ciclo 

Reunião via e-mail  

Dia 14 no período da manhã 

Pré-escolar  
Reunião presencial (reservada apenas aos encarregados de 

educação das crianças que frequentarão o JI pela 1ª vez) 
Dia 15/09 

Sala 1 – 10:30 
Sala 2 – 10:30 
Sala 3 – 9:00 
Sala 4 – 9:00 

1º Ano 
Reunião presencial (reservada apenas aos encarregados de 
educação das crianças que frequentarão o 1ºano do 1ºCEB) 

Dia 15/09 
1º A – 17:00 
1º B – 16:00 
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Nas reuniões presenciais a utilização de máscara é obrigatória. 

 

 

 

INICIO DAS ATIVIDADES 

17 de setembro 

Pré-escolar 

9:00 às 10:15 – crianças que frequentam pela 1ª vez 

10:45 às 12:00 – crianças que já frequentavam 

(Entrada pelo portão preto na lateral da entrada principal) 

1º Ciclo 

9:00 às 11:30  

1º A e B 

2º C e D 

9:30 às 12:00  

3º E e F 

4º G e H 

(Entrada pelas portas principais) 

 


