
Receção aos alunos e encarregado de educação  

 17 de setembro de 2020 

Diretores de Turma e Diretores de Curso 

 
Tendo em conta o momento de contingência a que estaremos sujeitos a partir do dia 15 de 
setembro, e segundo as orientações emanadas pela tutela, a receção aos alunos e respetivos 
encarregados de educação terá de sofrer substanciais alterações. 
Assim, não se poderá realizar a habitual celebração de arranque do ano letivo e os alunos e pais 
serão distribuídos pelas diferentes áreas da escola, acompanhados pelo Diretor de Turma e 
respetivo Diretor de Curso. 
 

Operacionalização 

Período da manhã 

10º Ano – 10h.00 

Os alunos e os encarregados de educação das turmas 10º TGE e 10º TR entrarão pelo portão 
junto à loja EPADRV. 

O Diretor de Turma e Diretor de Curso do 10º TGE reunirão com os encarregados de educação 
nas Salas de aula 7 e 8 e o Diretor de Turma e Diretor de Curso do 10º TR reunirão no Polo de 
Restauração. (*Serão recebidos 10 Encarregados de Educação de Cada vez, por ordem de 
chegada) 

Os alunos, devidamente orientados pelo professor que consta no horário, devem ir para as salas 
para a aula designada e dar início ao ano letivo. 

Os encarregados de educação dos alunos do 1º CEF TDE e 10º TMI/TPA entrarão pelo portão 
de entrada dos professores (portão pequeno). 
 
O Diretor de Turma e Diretor de Curso do 1º CEF reunirão com os encarregados de educação na 
sala 1 e o Diretor de Turma e Diretor de Curso do 10º TMI/TPA reunirão com os Encarregados 
de Educação no Auditório e Sala Convívio. 
 
 

Período da tarde 
 

2º CEF   

11º/12º Ano – 15h.00 

 

Os alunos dos 11º e 12º anos e o encarregado de educação (no caso dos alunos menores) 
entrarão pelo portão pequeno e dirigir-se-ão à sala atribuída a cada turma, onde estarão os 
respetivos Diretor de Turma e Diretor de Curso. 



Na entrada estará um funcionário e um elemento da direção para garantirem o cumprimento 
das normas de segurança e o respeito pelo trajeto indicado.  

Os elementos da Direção passarão pelos locais de reunião para presentação do Plano de Ação. 

2º CEF Serralharia Civil – Auditório 

11º ano TPA/TGE – Sala Convívio 

11º ano TR / TMI – Polo de Eventos 

12º TPA – Sala 9 

12º TMI – Salas 6 e 4  

12º TGE/ TR – Polo de Restauração 

Os alunos, devidamente orientados pelo professor que consta no horário, devem ir para as salas 
para a aula designada e dar início ao ano letivo. 

 

(Mediante o número de Encarregados de Educação que comparecerem, podemos ter 
que fazer pequenos reajustes nas salas de acolhimento) 

Notas 

1- Na receção dos alunos e encarregado de educação, junto aos portões, estarão um 
funcionário e um elemento da Direção para garantir o cumprimento das medidas de 
segurança e indicar o local ao qual se devem dirigir. 
 

2- Os Diretores de turma deverão estar junto aos respetivos portões de entrada para 
encaminhar a sua turma ao local de reunião. 
 

3- Os Diretores de Turma deverão ser coadjuvados pelos respetivos Diretores de Curso. 
 

4- Os elementos da Direção passarão pelos locais de reunião para presentação do Plano 
de Ação 

 

O Presidente da CAP 

Paulo Alves 

 


