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ANO LETIVO 2021-2022     

Escola Básica e Secundária D. Dinis   

Calendarização das atividades - Abertura do ano Letivo 2021/2022  

Exmo/a. Sr./a Encarregado/a de Educação 

Inicia-se um novo ano letivo. No contexto em que vivemos, e para que este decorra com a maior 
estabilidade possível, solicitamos a colaboração de toda a comunidade escolar, nomeadamente, no 
cumprimento do Regulamento Interno e do Plano de Contingência. 

No quadro abaixo apresentado constam as atividades previstas para a receção aos encarregados de 
educação e aos alunos dos diferentes anos de escolaridade. Como a comunicação Escola/Família é 
fundamental para o processo educativo, contamos com a sua participação na abertura e ao longo do ano 
letivo, através da consulta regular das plataformas de apoio (Inovarconsulta, SIGE3 e Google Classroom) e do 
contacto direto com o/a Diretor/a de Turma. 

Pretendemos continuar a oferecer um serviço educativo de qualidade e a proporcionar um bom 
ambiente de aprendizagem e de convívio entre todos. Neste sentido, poderá contar com o empenho da 
Direção, do pessoal docente e não docente do Agrupamento. 

Votos de um bom ano letivo e que este proporcione sucesso a todos os níveis! 

Santo Tirso, 9 de setembro de 2021 
A Diretora 

 
 

Dia/Mês  Hora Atividade  Local  

14/09 
18h Reuniões DT e Encarregados de Educação 6º ano 

Videoconferência 
Google Meet 

18h30  Reuniões DT e Encarregados de Educação 7º ano 

15/09 
18h Reuniões DT e Encarregados de Educação 8º ano 

18h30 Reuniões DT e Encarregados de Educação 9º ano 

16/09 

18h Reuniões DT e Encarregados de Educação 10º ano 

18h30 Reuniões DT e Encarregados de Educação 11º ano 

19h00 Reuniões DT e Encarregados de Educação 12º ano 
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Dia/Mês  Hora Atividade  Local  

17/09 

9h Receção aos alunos dos 6º e 11º anos pelos Diretores de Turma. 

EBSDD 

11h  

Receção aos alunos do 5º A, B e C pelo Diretor(a) de Turma e 
secretário(a).  
Reunião da Direção com os Encarregados de Educação dos alunos 
do 5º ano (turmas A, B e C). 

Receção aos alunos do 12º ano pelos Diretores de Turma. 

14h30 

Receção aos alunos do 5º D e E pelo Diretor(a) de Turma e 
secretário(a).  
Reunião da Direção com os Encarregados de Educação dos alunos 
do 5º ano (turmas D e E). 

Receção aos alunos do 7º ano pelos Diretores de Turma. 

15h30 Receção aos alunos do 10º ano pelo Diretor de Turma. 

16h30 Receção aos alunos dos 8º e 9º anos pelos Diretores de Turma. 

20/09  Início das atividades letivas, de acordo com o horário das turmas. 

 
 
 
 


