
 

 

 

 

 

 

 

Informamos os alunos e encarregados de educação do agrupamento, que o ano letivo 2022/2023, terá 

início no dia 16 de setembro, para todos os níveis de ensino, de acordo com o horário semanário das 

crianças/ alunos.  

As reuniões com os pais / encarregados de educação ocorrerão de forma presencial, para todos os ciclos de 

ensino,  de acordo com o seguinte calendário:  

Dia/ Hora  Nível de ensino Tipo de reunião 

 
14 de setembro 

 

2.º Ciclo 

5.º ano 

9.30H - Reunião/ receção aos Encarregados de 
Educação pela diretora do agrupamento.  

10.15H - Reunião com Encarregados de Educação 
e o diretor de turma. 

6.º ano 
 9.30H - Reunião com Encarregados de Educação 
e o diretor de turma. 

Entrega de equipamentos informáticos na biblioteca da escola 
entre as 9h e 13h30min.  

 
3.º Ciclo 

 
 

7.º ano 

14.30H - Reunião/ receção aos Encarregados de 
Educação pela diretora do agrupamento.  

15.15H - Reunião com Encarregados de Educação 
e o diretor de turma.  

8.º/ 9.º 
anos 

14.30H - Reunião com os Encarregados de 
Educação e o diretor de turma 

Entrega de equipamentos informáticos na biblioteca da escola 
entre as 13h30min e 18h30min. 

 Entre os dias  
12 e 14 de setembro 

Pré-escolar 
Reunião com os Encarregados de Educação e educador 
em dia/ hora a divulgar.  

1.º Ciclo  
Reunião com os Encarregados de Educação e o  
Titular de Turma em dia/ hora a divulgar.   

 

Mais informamos os Encarregados da Educação da escola sede do seguinte: 

 O carregamento de cartões, poderá ser feito a partir do dia 12 de setembro, na papelaria da escola 

sede no horário do serviço (8h-13h; 14.30h-16h) ou através do serviço MaWay (serviço com custos; 

instruções na página da escola) evitando desta forma constrangimentos no arranque do ano letivo.  

 Os códigos de acesso ao portal GIAE são os mesmos do ano letivo 21/22. Os alunos que ainda não têm 

cartão, o mesmo será entregue na papelaria da escola sede, junto com os códigos de acesso ao GIAE. 

 As senhas de almoço poderão ser adquiridas através do portal GIAE, desde que exista saldo no cartão 

do aluno.  

 

 

Pombal, 9 de setembro 2022 
A Diretora do Agrupamento 

 

AVISO n.º 1 
Assunto: ABERTURA DO ANO LETIVO 2022/2023 
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