
Informações aos 
Encarregados de Educação

Agrupamento Escolas Boa Água
2020/21



Calendário escolar
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❖ 17 /09 – Receção aos alunos
 18 /09 – Início das atividades letivas

        Interrupções letivas:

 16 e 17 de novembro 2020

 19 de dezembro a 3 de janeiro 2021 (Natal)

 27, 28 e 29 de janeiro 2021 

 15, 16 e 17 de fevereiro 2021  (Carnaval)

   25 de março a 5 de abril 2021 (Páscoa)

❖30 de junho 2020 – Termo do ano letivo



Reuniões com Encarregados de Educação
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Dia 16 - presencialmente

❑ Pré Escolar;
❑  1º Anos
❑ Novos docentes 

❑ Cada reunião terá a presença de 8 Encarregados de Educação;

❑ Só pode ir um Encarregado de Educação por aluno;

❑ Horário e local serão disponibilizados na página do agrupamento; 



Dia 16 - via Zoom - 18h

❑ Restantes turmas  de acordo com a informação que será 

fornecida pelo titular de turma (convite Zoom para a 

reunião)

Reuniões com Encarregados de Educação
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Dia 17

Receção aos alunos  

Dia 18

Atividades letivas para todos os alunos, tendo em 

conta:

❑ Horário da turma;

❑ Locais de entrada e saída (abaixo indicados).



A registar:
Os horários de entrada e saída devem ser escrupulosamente 

cumpridos, a fim de não colocar em causa o bom 

funcionamento da escola e a segurança da comunidade 

educativa. Os alunos não poderão entrar na escola antes da 

hora de entrada. (Exceção: ATL e CAF dentro de horário 

definido)



Falta do docente titular de turma

❑ Não há distribuição de alunos;

❑ Em caso de falta, sem substituição do docente, o 

aluno não poderá permanecer na escola;



Documentos a consultar no site do 
agrupamento

❑ Plano de Contingência;

❑ Documento Orientador  (poderá sofrer alterações de 

acordo com as especificidades de cada nível e Unidade 

Escolar).


