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No próximo dia 08, quarta-feira, serão afixadas, em todas as escolas nas
diferentes freguesias, todas as turmas da Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo de
cada escola e as turmas do 2.º, 3.º Ciclo e Secundário. Assim, não será
necessária a deslocação dos alunos à escola Maria Isabel do Carmo Medeiros
para consultar as mesmas.
Os horários deverão ser publicados na página da escola a partir do dia
10/09.
Até ao dia 10/09, os docentes do pré-escolar e dos alunos do 1.º ano devem
promover uma receção aos alunos para um primeiro contacto com a
educadora/professor e com a escola (os contactos destes Encarregados de
Educação serão oportunamente enviados aos titulares). Nestes casos, os alunos
poderão ser acompanhados pelo pai/mãe/encarregado de educação (apenas 1
adulto por criança). No dia 13 de setembro, 1.º dia de aulas, os alunos do 5.º ano
serão recebidos pelo professor responsável pela primeira aula nesse dia; alguns
funcionários estarão destacados para a receção destes alunos. Os alunos dos
restantes anos de escolaridade apresentar-se-ão na escola de acordo com o seu
horário.
Tendo em conta as restrições que nos são impostas pela conjuntura
pandémica que ainda vivemos, foi necessário manter a alterações nas grelhas
horárias. Assim, existem duas grelhas horárias: as turmas do 7.º, 8.º, 9.º (ensino
regular) entrarão às 9:30h e as restantes entrarão às 8:30h na Povoação; nas
Furnas, o 2.º ciclo entra às 8:30h e o 3.º às 9:30h. Os autocarros para as turmas
a entrar às 9:30h (7.º, 8.º, 9.º (ensino regular)) terão o seguinte horário:
Freguesia
Água Retorta
Faial da Terra
Lomba do Alcaide
Lomba do Loução
Lomba do Botão/Pomar
Lomba do Carro
Lomba do Cavaleiro
Furnas
Ribeira Quente

Hora do autocarro
08:45h
09:00h
09:10h
08:50h
09:00h
08:45h
09:10h
09:00h
08:45h

No 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar, os horários de entrada e saída não
sofreram alterações, exceto na hora de almoço e intervalo nas Escolas EB1/JI
Monsenhor João Maurício Amaral Ferreira e EB1/JI de Furnas.
Assim:

Escola
Escola Básica 1/JI João
Maurício Amaral Ferreira

Escola Básica 1/JI de
Furnas

Turmas

Intervalo

Almoço

Pré

9:50h – 10:20h

12:00h – 13:00h

A, B e C

10:20h – 10:50h

DeE

10:50h – 11:20h

Pré

9:50h – 10:20h

AeB

10:20h – 10:50h

CeD

10:50h – 11:20h

12:30h – 13:30h
12:00h – 13:00h
12:30h – 13:30h

Os manuais escolares dos alunos do 1.º ciclo serão entregues pelos
professores titulares de turma após o início das atividades letivas.
Os manuais escolares dos restantes anos de escolaridade serão entregues
de acordo com os quadros abaixo. Assim, o pai/mãe/encarregado de educação
do aluno deve dirigir-se à biblioteca das escolas Maria Isabel do Carmo Medeiros
e EB1,2,3/JI de Furnas, respeitando o seguinte escalonamento:

Alunos da EB1,2,3/JI de Furnas

Dia
06/09/2021
2.ª feira
07/09/2021
3.ª feira

Hora

Ano de Escolaridade

Das 8:30h às 13h

8.º anos

Das 8:30h às 13h

6.º anos

Os manuais dos anos não assinalados acima serão entregues
posteriormente.

Alunos das restantes escolas

Dia
07/09/2021
3.ª feira

Hora

Ano de Escolaridade

Das 13h às 17h

6.º, 8.º, 9.º e 12.º anos

Das 08:30h às 17h

6.º, 8.º, 9.º e 12.º anos

De 08/09/2021
a
10/09/2021

Os manuais dos anos não assinalados acima serão entregues
posteriormente.

No ato do levantamento dos manuais escolares o pai/mãe/Encarregado de
Educação terá de apresentar o cartão de cidadão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO
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