
  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE EIXO 
Escola Básica de Eixo 

 
 

INFORMAÇÕES  
Ano letivo 2020-2021 – COM ALTERAÇÕES 

 

1. Início do ano letivo 
 17 de setembro  -  

Cumprimento do horário para todos os anos e turmas (do pré-escolar ao 9º ano)  
IMPORTANTE: É exceção o 5º ano (consultar cronograma no ponto 2 deste documento, dia 17 setembro) 
 

2. Reuniões com os Encarregados de Educação (do pré-escolar ao 5º ano) 
Data Horário Reunião 
14 setembro 
(2ªf) 

17:30 Encarregados de Educação do 1º ano das escolas de EB de Eixo e da EB de Azurva 

 

 
 
 
 
15 setembro 
(3ªf) 

 
 A partir das 

16H 

Encarregados de Educação do pré-escolar do JI de Eixo (apenas da Sala 02 - 
Educadora Cristina Portugal): 
16h – Encarregados de Educação das crianças que já frequentaram o JI no ano letivo 
anterior.  
17h30 – Encarregados de Educação das crianças que irão frequentaram o JI pela 
primeira vez. 

 
A partir das 

17:30 
 

Encarregados de Educação do 2º ano das escolas de EB de Eixo e da EB de Azurva: 
Serão organizados, por turma, 2 grupos, de forma a não ultrapassar os 10 elementos 
por reunião. A distribuição por grupos terá em conta a ordem de chegada dos 
Encarregados de Educação. 
O 1º grupo reunirá das 17h30 às 18h; o 2º grupo das 18h15 às 18h45.  

Encarregados de Educação da escola de EB de Requeixo:  
1º e 2º anos – 17h30 
4º ano – 18h15 

 

 
 
 
 
 
16 setembro 
(4ªf) 

 
 
 

A partir das 
15:30 

 
 
 
 
 
 

 

Encarregados de Educação do pré-escolar do JI de Azurva (educ. Armandina Caló):  
15h30 – Encarregados de Educação das crianças que já frequentaram o JI no ano 
letivo anterior. 
17h30 – Encarregados de Educação das crianças que irão frequentaram o JI pela 
primeira vez. 
 
Encarregados de Educação do pré-escolar do JI de Requeixo (educ. Anunciação 
Teles): 
15h30 – Encarregados de Educação das crianças que irão frequentaram o JI pela 
primeira vez. 
17h30 – Encarregados de Educação das crianças que já frequentaram o JI no ano 
letivo anterior. 

 
 
 
 

A partir das 
17:30 

 

Encarregados de Educação do 3º ano das escolas de EB de Eixo e da EB de Azurva: 
3ºC (Azurva) - Serão organizados 3 grupos, de forma a não ultrapassar os 10 
elementos por reunião. O 1º grupo reunirá das 17h30 às 18h; o 2º grupo das 18h15 
às 18h45; o 3º grupo das 19h às 19h30. A distribuição por grupos terá em conta a 
ordem de chegada dos Encarregados de Educação. 
3ºI e 3ºJ (Eixo) - Serão organizados, por turma, 2 grupos, de forma a não ultrapassar 
os 10 elementos por reunião. O 1º grupo reunirá das 17h30 às 18h; o 2º grupo das 
18h15 às 18h45. A distribuição por grupos terá em conta a ordem de chegada dos 
Encarregados de Educação. 

Encarregados de Educação do 4º ano das escolas de EB de Eixo e da EB de Azurva 
4ºK (Eixo) - Serão organizados, por turma, 3 grupos, de forma a não ultrapassar os 
10 elementos por reunião. O 1º grupo reunirá das 17h30 às 18h; o 2º grupo das 
18h15 às 18h45; o 3º grupo das 19h às 19h30. A distribuição por grupos terá em 
conta a ordem de chegada dos Encarregados de Educação. 
4ºD e 4ºE (Azurva) - Serão organizados, por turma, 2 grupos, de forma a não 
ultrapassar os 10 elementos por reunião. O 1º grupo reunirá das 17h30 às 18h; o 2º 
grupo das 18h15 às 18h45. A distribuição por grupos terá em conta a ordem de 
chegada dos Encarregados de Educação. 

 



17 setembro 
(5ªf) 

 

Alteração: 
5º ano – durante o dia 16, os encarregados de educação receberão as informações 
necessárias ao arranque do ano letivo via e-mail. 
No dia 17, os alunos cumprem o horário. 

Observações: Nas reuniões com os Encarregados de Educação só poderá vir um adulto por cada aluno. Terá de 
trazer, obrigatoriamente, máscara. 
Nesta 1ª semana, não estão previstas reuniões com os Encarregados de Educação dos alunos do 2º e 3º ciclos. 
As informações pertinentes, incluindo a hora de atendimento do Diretor de Turma (DT), serão enviadas pelos DT, 
no 1º dia de aulas, através dos educandos.  

 
 
 
 

3. Aulas presenciais - cobertura horária: 
Escola Nível/Ciclo/Ano Hora de Entrada Hora de Saída Almoço Observações 

JI de 
Eixo/Azurva/ 
Requeixo 

Pré-escolar 9h00 15h30 12h às 13h30 --------------- 

EB Eixo e EB 
de Azurva 

1º CEB 
1º e 2º anos 

9h00 15h30 12h30 às 13h45 AEC 
15h45 às 16h45 

EB Eixo e EB 
de Azurva 

1º CEB 
3º e 4º anos 

8h30 14h30 11h30 às 12h30 AEC 
14h45 às 15h45 

EB de 
Requeixo 

1º CEB 
1º/2º/4º anos 

8h45 15h30 12h15 às 13h45 AEC 
16h00 às 17h00 

 

EB de Eixo 2º CEB 
5º e 6º anos 

8H20 12H50 12H50  
(cantina) 

Todos os dias 
(manhãs) 

Cada turma terá aulas à tarde apenas uma vez por semana: das 14h00 às 15h45   
 

EB de Eixo 3ºCEB 
7º / 8º / 9º anos 

13h10 18h25 12h40  
(cantina) 

Todos os dias 
(tardes) 

 

Nota 1: Os horários do 2º e 3º ciclos serão afixados na escola sede no dia 16 de setembro, à tarde. Serão entregues em 
suporte de papel no 1º dia de aulas. 
Nota 2: Para os alunos que almoçam na cantina da escola sede recomenda-se que a marcação da refeição seja feita via 
online. Aguardamos mais informações da Câmara Municipal de Aveiro. 

 
 

Eixo, 16 de setembro de 2020 
 
 
 

 

A diretora,  
Isabel Arribança 


