
 
 
 

Cronograma das Reunião com os  Encar regados de  Educação  

Educação Pré-Escolar 

 

Ano letivo 2020/2021 

 

Reuniões: educador titular de grupo / pais e encarregados de educação 

Data Hora Dinamizadores Participantes 

09/09/20  

(4.ª feira) 
18.00h Educador titular de grupo Encarregados de educação das crianças da educação pré-escolar 

10/09/20  

(5.ª feira) 
18.00h Educador titular de grupo Encarregados de educação das crianças da educação pré-escolar 

 

Nota: 

Tendo em conta a situação da doença Covid-19, a reunião com os pais/encarregados de educação realizar-se-á em dois dias distintos de forma a evitar uma grande 

concentração de pais. Assim, 

- no dia 09/09/2020, a reunião com o educador titular de grupo destina-se aos pais/encarregados de educação das crianças desde o n.º 1 ao n.º 10 (ver lista do grupo). 

- no dia 10 /09/2020, a reunião com o educador titular de grupo destina-se aos pais/encarregados de educação das crianças a partir do n.º 11 (ver lista do grupo). 

 

 

 

 

 

Lordelo, 4 de agosto de 2020. 

A Diretora: 

 

 

 

(Beatriz Ester Moura de Castro, Dra.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cronograma das Reunião com os  Encar regados de  Educação  

Primeiro Ciclo 

 

Ano letivo 2020/2021 

           Reuniões: professor titular de turma /pais e encarregados de educação 

Data Hora Anos de escolaridade Dinamizadores Participantes 

14/09/20  

(2.ª feira) 

17.30h 1.º ano professor titular de turma do 1.º ano Encarregados de educação dos alunos do 1.º ano 

17.45h 2.º ano professor titular de turma do 2.º ano Encarregados de educação dos alunos do 2.º ano 

18.00h 3.º ano professor titular de turma do 3.º ano Encarregados de educação dos alunos do 3.º ano 

18.15h 4.º ano professor titular de turma do 4.º ano Encarregados de educação dos alunos do 4.º ano 

15/09/20  

(3.ª feira) 

17.30h 1.º ano professor titular de turma do 1.º ano Encarregados de educação dos alunos do 1.º ano 

17.45h 2.º ano professor titular de turma do 2.º ano Encarregados de educação dos alunos do 2.º ano 

18.00h 3.º ano professor titular de turma do 3.º ano Encarregados de educação dos alunos do 3.º ano 

18.15h 4.º ano professor titular de turma do 4.º ano Encarregados de educação dos alunos do 4.º ano 

 
Nota: 

Tendo em conta a situação da doença Covid-19, a reunião com os pais/encarregados de educação realizar-se-á em dois dias distintos de forma a evitar uma grande 

concentração de pais. Assim, 

- no dia 14/09/2020, a reunião com o professor titular de turma destina-se aos pais/encarregados de educação dos alunos desde o n.º 1 ao n.º 10 (ver lista da turma). 

- no dia 15 /09/2020, a reunião com o professor titular de turma destina-se aos pais/encarregados de educação dos alunos a partir do n.º 11 (ver lista da turma). 

 

Lordelo, 4 de agosto de 2020. 

A Diretora: 

 

 

 

(Beatriz Ester Moura de Castro, Dra.) 


