
 
  

             
AVISO 

  

Avisam-se todos os encarregados de educação que o arranque do ano letivo 2021/2022 se 
processará conforme o calendário a seguir apresentado. 
 

ATIVIDADE DATA HORA 
Reuniões de Encarregados de Educação do 1.º ciclo 
da Escola Básica Margarida Fierro Caeiro da Matta 
com os respetivos docentes titulares (por questões 
de segurança, só com a presença do encarregado 

de educação) 

 
10/09/2021 

 
18h:30m 

Reuniões de Encarregados de Educação dos 8.º, 9.º 
11.º e 12.º anos com os respetivos DT (por 
questões de segurança, só com a presença do 
encarregado de educação) 

14/09/2021 

18h 

Reuniões de Encarregados de Educação do 1.º ciclo 
de Mouronho com os respetivos docentes titulares 
(por questões de segurança, só com a presença do 
encarregado de educação) 

18h:30m 

Reuniões de Encarregados de Educação dos 5.º, 
6.º, 7.º, 10.º anos e profissionais com os respetivos 
DT (por questões de segurança, só com a presença 
do encarregado de educação) 

 
15/09/2021 

 
 

18h 

Reuniões de Encarregados de Educação do 2.º e 3.º 
anos da EB1 de Tábua com os respetivos docentes 
titulares, no Centro Escolar de Tábua, e do 4.º ano 
na EB2 de Tábua (por questões de segurança, só 
com a presença do encarregado de educação) 

18h 

Reuniões de Encarregados de Educação do 1.º ano 
da EB1 de Tábua, com os respetivos docentes 
titulares, no Centro Escolar de Tábua (por questões 
de segurança, só com a presença do encarregado de 
educação) 

 
18h:30m 

 

Início das atividades da educação Pré-escolar nos 
respetivos estabelecimentos de ensino. 

16/09/2021 
 

9h 
(Todo o dia) 

Início das atividades para os alunos do 1º ciclo nos 
respetivos estabelecimentos de ensino.  

9h 
(Todo o dia, com 

exceção de Midões 
que será apenas 

no período da 
manhã) 

 



Início das atividades/receção dos alunos dos 2º e 3º 
ciclos da Escola Margarida Fierro C. da Matta, pelos 
respetivos diretores de turma. 

 
16/09/2021 

 

9h 
(apenas durante a 

manhã) 

Início das atividades/receção dos alunos do 2.º ciclo 
- E.B.2. de Tábua, pelos respetivos diretores de 
turma. 

9h 
(apenas durante a 

manhã) 

Início das atividades/Escola Secundária de Tábua – 
receção dos alunos do 7º ano de escolaridade, 10º 
ano e dos cursos profissionais, pelos respetivos 
diretores de turma. 

9h 
(apenas durante a 

manhã) 

Início das atividades/Escola Secundária de Tábua – 
receção dos alunos dos restantes anos de 
escolaridade (8º, 9º, 11º e 12º), pelos respetivos 
diretores de turma. 

16/09/2021 
14h 

(apenas durante a 
tarde) 

Atividades letivas em todo o Agrupamento. 17/09/2021 

Funcionamento 
normal de acordo 
com os respetivos 

horários 

Comemoração do Dia do Diploma/Quadro de 
Mérito e Excelência  

18/09/2021 
 

10h – 12h e 14h – 17h 
Polivalente da 

Escola Secundária 
Programa a 

divulgar 

 
Tendo em conta as especificidades relativamente ao local e/ou hora, apresentam-se, a seguir, as 
reuniões com Encarregados de Educação das crianças da Educação Pré-escolar. (Por questões de 
segurança, com presença apenas dos Encarregados de Educação) 
 
8 de setembro de 2021 (4.ª feira) 
17h30m - JI Candosa  
18h30m - JI Covas  
 
9 de setembro de 2021 (5.ª feira) 
17h30m - JI Póvoa de Midões 
18h30m - JI Midões  
 
10 de setembro de 2021 (6.ª feira) 
17h30m - JI Ázere   
 
13 de setembro de 2021 (2.ª feira) 
17h30m - JI Espariz 
18h30m - JI Sinde 
 
14 de setembro de 2021 (3.ª feira) 
17h30m - JI Mouronho 
 
15 de setembro de 2021 (4.ª feira) 
17h30m - JI Tábua – Reunião a ter lugar no Centro Cultural 

 
Tábua, 07/09/2021 
 
O Diretor,  
Sidónio Fernandes Costa  


