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AVISO Nº 02 – 2022/2023 

PREPARAÇÃO ANO LETIVO 22/23 

ATIVIDADES PARA ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
1. AFIXAÇÃO DAS LISTAS DE TURMAS e HORÁRIOS 

As listas de turmas e horários das crianças e alunos encontram-se afixadas nos respetivos 

estabelecimentos de ensino, desde a presente data. 

 

2. ATIVIDADES DE RECEÇÃO ALUNOS e ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR 

A receção aos encarregados de educação de todas as crianças matriculadas nas salas dos jardins de 

infância será no dia 15 de setembro 2022, pelas 15 horas, nos respetivos estabelecimentos de ensino. 

 

1.ºCICLO (1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano) 

A receção aos encarregados de educação dos alunos: 

a)  Do 1.º e 2.º ano será no dia 15 de setembro de 2022 pelas 10 horas nos respetivos 

estabelecimentos de ensino, à exceção do 1.º A Campinas e do 2.º A Viso N.º2, cuja receção 

fica cancelada por motivo de doença do professor titular de turma; 

b) Do 3.º e 4.º ano será no dia 15 de setembro pelas 11 horas nos respetivos estabelecimentos de 

ensino. 

5.º ANO 

A receção aos alunos e encarregados de educação será no dia 15 de setembro de 2022, na Escola 2/3 

do Viso e com o seguinte horário: 5.ºA, pelas 9 horas; 5.ºB, pelas 10 horas e 5.ºC, pelas 11 horas. 

 

3. ENTREGA DOS MANUAIS ESCOLARES REUTILIZADOS 

A entrega dos manuais escolares reutilizados na Escola 2/3 do Viso obedece ao seguinte calendário: 

a) Turmas do 5.ºA, 5.ºB e 5.ºC no horário de receção aos alunos do 5.º Ano; 

b) Turmas 6.ºA, 6.ºB e 6.ºC no dia 14 de setembro 2022, das 8h 30m às 13 horas; 

c) Turmas do 7.ºA e 7.ºB no dia 14 de setembro das 2022, das 08h 30m às 13 horas; 

d) Turmas do 9.ºA, 9.ºB e 9.ºC no dia 14 de setembro das 14 h às 17h 30m. 

Observação: Os manuais para as turmas do 8.ºano entram em vigor este ano letivo, daí a justificação de não figurarem no 

calendário. 

Agrupamento de Escolas do Viso, Porto em 09 de setembro de 2022 

 

O Diretor do Agrupamento de Escolas do Viso, Porto 

 

 


