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INFORMAÇÃO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Início das Atividades Letivas 

Tendo em conta o início do ano letivo, informam-se os Pais e Encarregados de Educação do 

seguinte: 

 No dia 16 de setembro, tem lugar a receção aos alunos do 10º ano dos Cursos Científico-

Humanísticos e 1º ano dos Cursos Profissionais, conforme calendário publicado na página. 

 As aulas iniciam no dia 17 de setembro, para todos os níveis de ensino, de acordo com os 

respetivos horários. 

 Os alunos do 11º e 12º anos dos Cursos Científico-Humanísticos e 2º e 3º anos dos Cursos 

Profissionais podem consultar o horário na plataforma GIAE, usando as suas credenciais de 

acesso. 

 Aos alunos do 10º ano dos Cursos Científico-Humanísticos e 1º ano dos Cursos Profissionais, 

serão entregues, pelos Diretores de Turma, as credenciais de acesso ao GIAE no dia da 

receção. 

 O horário das atividades letivas é compreendido entre as 8 horas e as 18 horas e 10 

minutos. 

 Os alunos não necessitam de trazer o equipamento para as aulas de Educação Física até ao 

dia 25 de setembro. 

 A calendarização das reuniões com os Encarregados de Educação e Diretores de Turma será 

realizada através de plataforma digital e será comunidade oportunamente. 

 O Bar não vai funcionar. Os alunos devem vir munidos de lanche e água ou de dinheiro 

trocado (moedas) para aquisição de produtos do Bar nas máquinas de vending que se 

encontram no átrio. Se os alunos optarem por adquirir produtos na escola, devem proceder 

à sua aquisição logo à entrada, antes de se dirigirem às salas de aula, uma vez que não 

poderão circular, em sentido contrário, no edifício. 

 Não é permitida a utilização de cacifos. Se o aluno tiver pertences no cacifo deve retirá-los. 
 

Estas informações não dispensam a leitura atenta e integral dos documentos “Plano de 

Contingência - ESFRL” e “Regresso às Aulas em Segurança: Orientações para Alunos, 

Docentes e Pais”. 

 

Leiria, 16 de setembro de 2020 

A Diretora 
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