AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS

INFORMAÇÃO Nº 1/2020-2021
CALENDÁRIO DE ABERTURA DO ANO ESCOLAR
Data

9 de setembro

Atividades
A informação sobre a turma em que o seu
educando foi colocado e o horário da turma
estará disponível no Inovar Consulta, em cada
um dos dias assinalados, ao fim da tarde.

Divulgação das turmas.

As credenciais para aceder ao Inovar Consulta
(https://inovar.aeolivais.pt/consultaalunos/app/i
ndex.html#/login) serão enviados para o correio
eletrónico do encarregado de educação (EE).
16 de setembro

Divulgação dos horários.

Nos casos em que o EE não disponibilizou
endereço de e-mail, a informação será enviada
para o aluno: ou para o e-mail dado pela escola
ou, no caso de este não existir (alguns alunos
novos), para o e-mail pessoal do aluno.
Videotransmissão.

16 de setembro

Reunião Geral com os
encarregados de
educação.

17 de setembro

As credenciais de acesso serão enviadas por
correio eletrónico, oportunamente.

Receção às crianças e aos
alunos que vão para o JI e
para a escola pela
primeira vez.

18 de setembro

Início das atividades
letivas, para todos os
alunos.

Semana de 21 de
setembro

Reunião do professor
titular de turma ou do
diretor de turma com os
encarregados de
educação.

Cada escola/JI tem um plano de receção aos
seus alunos, que se encontra na informação n.º
2/2020-2021.
Devido à situação da doença Covid-19, é
conveniente que sejam respeitados os horários
de receção aos alunos de cada escola.
Cada aluno deve cumprir o seu horário, evitando
estar na escola para além das atividades letivas e
não letivas marcadas.
Videotransmissão.
As credenciais de acesso serão enviadas
oportunamente.

Escola Secundária António Damásio, 9 de setembro de 2020
A Diretora
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