
Informação: 

Todos os documentos e informações 

importantes para a comunidade educativa 

encontram-se disponíveis para consulta na 

página do agrupamento. 

A comunicação entre escola-casa será feita 

através de email institucional ou caderneta. 
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Escola Básica  Fernando de Bulhões 

 

Bem-vindos! 

Ano letivo 2021/2022 

 Escola Secundária José Afonso 

        

Geral - 219827110 

Fax - 2198227112 

 

 E.B. Maria Veleda 

        

Geral– 219898600 

Fax– 219898609 

 

 E.B. da Flamenga 

        

Tefemóvel — 931106755 

Email — escoladaflamenga@gmail.com 

 

 

 E.B. Fernando de Bulhões 

         

Tef./Fax - 219 880 967 

Email-escolafernadodebulhoes@gmail.com 

 

 

 E.B. de Frielas 

 

Tef - 219887572 

 

 JI Frielas 

 

Tef 219890760 

 

ENTRADA PARA AS SALAS 

• Aguardar as indicações das Assistentes 

Operacionais ou dos Professores junto à 

entrada da escola. 

• Entrar calmamente na sala de aula, cum-

primentar o professor, desinfetar as 

mãos e sentar-se na sua cadeira. 

• Ser pontual, cumprindo o horário da  

turma. 

É proibido trazer qualquer objeto não necessá-

rio à atividade letiva. 

É proibido filmar ou tirar fotografias dentro 

do espaço escolar. 

 



De acordo com as normas de higiene e seguran-

ça, não é permitida a entrada dos Encarregados 

de Educação no recinto escolar. 

Na entrada e saída da escola e dos espaços de 

sala de aula estão afixadas instruções de higieni-

zação e de circulação específicas, de acordo com 

a entrada da escola e entrada de sala de aula, e 

locais de recreio, a respeitar por todos os utentes 

da escola.  

É fortemente recomendado o uso de máscara 

para os alunos do 1º ciclo. 

A entrada e saída dos alunos é feita apenas 

pelo portão principal, sob a vigilância de uma 

assistente operacional. 

Sempre que existam situações de litígio de poder 

paternal, a coordenação da escola e respetivo 

professor deverão ser informados por documen-

to legal da pessoa ou pessoas a quem o aluno 

está confiado, não podendo, de outro modo, ser 

pedidas responsabilidades à escola. 

 

 

REGULAMENTO DA ESCOLA CALENDÁRIO ESCOLAR 

Calendário das Provas de Aferição 

do  2º ano 

Interrupções Jardim de Infância e 1º Ciclo 

1º P De 17 de setembro  

a  17 de dezembro 

(16 de setembro -  receção aos alunos 

do pré-escolar e 1º ano) 

2º P De 3 de janeiro a 5 de abril 

3º P De 19 de abril a 30 de junho 

Interrupções Jardim de Infância e 1º Ciclo 

Natal De 20 de dezembro a 31 de  dezembro 

Carnaval De 28 de fevereiro a 2 de março 

Páscoa De 6 de abril a 18 de abril 

Períodos letivos 

Interrupções letivas 

Expressões Artísticas e  

Expressões Físico-Motoras  
2 a 11 de maio de 2022 

Matemática e Estudo do Meio  20 de junho de 2022 

Português e Estudo do Meio  15 de junho 2022 

HORÁRIOS 

 

Jardim de Infância  

Horário normal - das 9h 00m  às 15h 30m. 

 

1º Ciclo 

1º  e 2º anos 

Entrada às 9h 30m   

Intervalo para almoço das 12h 30m às 14h 00m 

Saída: 16h 00m  

3º  e 4º anos 

Entrada às 9h 30m   

Intervalo para almoço das 13h 00m às 14h 30m 

Saída: 16h 00m  

 

 

 

Opcional AEC  

Das 16:30 às 17:30 

(A informação das Atividades específicas de cada 
dia da semana será dada por cada Professor Titular) 

 

 

 

. 


