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Teste - Quarta-feira, 6 de maio de 2015 – 14h – 16.15h
ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR
1. Os alunos do Pré-Escolar cumprem o seu horário habitual, bem como, o horário da CAF. Os
Encarregados de Educação, dirigem-se como habitualmente para entregar e recolher os alunos.
ALUNOS DO 1º e 2º ANO
1. Os alunos do 1º e 2º ano cumprem o seu horário habitual entre as 8.00-13.10h;
2. O horário do almoço, será até às 13.45h, devendo os Encarregados de Educação, ATL, recolher os
alunos até às 14.00h;
3. No período da tarde, os alunos não terão AEC, Clubes, Apoios, etc…

ALUNOS DO 3º e 4º ANO
1. Os alunos do 3º e 4º ano cumprem o seu horário habitual entre as 13.15-18.25h;
2. O horário do almoço, será entre as 12.00-13.45h;
3. No período da manhã, os alunos terão AEC, Clubes, Apoios, etc…

ALUNOS DO 2º e 3º CICLO, CV e CEF
1. Os alunos do 2º e 3º ciclo, CV e CEF, terminam o turno da manhã às 12.15h;
2. O horário do almoço, será entre as 12.00-13.45h;
3. No período da tarde, os alunos do 5º, 7º e 8º ano não têm aulas, nem qualquer tipo de atividade
até às 16.30h, não podendo permanecer na escola;
4. No período da tarde, os alunos do 6º ano, CV e CEF, cumprem o seu horário normal, nas salas do
Bloco B e CRE (6ºA passa para a sala B2;6ºB passa para B1; 6ºC passa para B3; 6ºD passa para B3 e
EM; 6ºE passa para B7; CV1 para o CRE; CV2 passa para Inf.2);
5. No período da tarde, os alunos que vão realizar a prova (9º ano), cumprem o seguinte:
a. Aguardam no pátio da escola e entram no átrio do Bloco C a partir das 13.40h, onde podem
consultar as pautas de chamada com a indicação da sala;
b. A chamada será efetuada às 13.45h (toque do sininho);
c. A prova terá início às 14.00h (toque do sininho);
d. Algum aluno que chegue atrasado, pode entrar até às 14.15h;
e. Às 14.15h, o Bloco C será fechado, podendo apenas circular (O Coordenador do Projeto, a
Direção Executiva e a Inspeção);
f. A primeira parte termina às 15.30h (toque do sininho);
g. A segunda parte inicia às 15.40h (toque do sininho);
h. A segunda parte termina às 16.15h (toque do sininho);
i. A partir das 16.30h, a escola retoma a sua vida normal.

ADULTOS
1. Os Professores cumprem o seu horário, de acordo com a distribuição de serviço desse dia;
2. No período da tarde, entre as 14.00-16.15h, apenas podem entrar na escola e sempre
acompanhados de um funcionário, pessoas que se dirigem à Secretaria, ASE, Papelaria e EE do
Pré-escolar.
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