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AVISO 

Reuniões com os alunos e encarregados de educação dos 2.º e 3.º ciclos 

quinta-feira, 15 de setembro 
 

As reuniões de receção aos alunos e encarregados de educação realizam-se nos horários, a seguir 
indicados. As reuniões destinam-se a transmitir informações gerais sobre o funcionamento da escola 
(horários, calendário escolar e das provas de avaliação externa, atividades de enriquecimento curricular, 
serviços disponíveis, apoios da ação social escolar, transportes, seguro escolar, regulamento interno, 
utilização dos cartões eletrónicos e do programa de gestão de alunos, disponibilização dos manuais 
escolares gratuitos, programa escola digital, apresentação e horário de atendimento dos diretores de 
turma, outras informações). 

 

As reuniões com os diretores de turma e direção do AETSM vão decorrer na Escola Básica de Trigal de 
Santa Maria, de forma presencial, nos seguintes horários: 

RECEÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 5.º ANO 

09:30 – Encontro com o Diretor do Agrupamento  

10:00 – Reunião com os Diretores de Turma seguida de visita às instalações 

RECEÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 6.º ANO 

10:30 – Encontro com o Diretor do Agrupamento 

10:45 – Reunião com os Diretores de Turma 

RECEÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 7.º ANO 

11:00 – Encontro com o Diretor do Agrupamento 

11:15 – Reunião com os Diretores de Turma 

RECEÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS 8.º E 9.ºANOS DE ESCOLARIDADE 

14:30 – Encontro com o Diretor do Agrupamento 

15:00 – Reunião com os Diretores de Turma 

Transporte:  

✓ No dia 15 haverá transporte disponível nas rotas habituais (disponíveis na página do AETSM). 

Manhã: Saída aproximada da TUB às 8:40 e chegada à escola às 9:30. Regresso às 12:30.  

Os EE de alunos do 5.º ano poderão entrar com os alunos no autocarro, desde que adquiram o 
título de transporte. 

Tarde: Saída aproximada da TUB às 13:40 e chegada à escola às 14:30. Regresso às 16:30. 

✓ No dia 16 o transporte decorrerá nos horários e rotas habituais, idênticas às de anos anteriores. 
Informe-se na Escola. 

Tadim, 06 de setembro de 2022 
O Diretor do Agrupamento de Escolas de Trigal de Santa Maria 

 
José Lopes Sil 

As atividades letivas iniciam na sexta-feira, dia 16 de setembro, de acordo com o horário das turmas. 
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