
Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo - 150873 
“Compromisso social” 

 

Rua O Primeiro de Janeiro • 4100-366 PORTO • PORTUGAL • Telef.: +351 226069563 • Fax: +351 226008802 • E-mail: esc_fontespmelo@sapo.pt 

Calendarização do início do ano letivo 
 
 

Escola BS Fontes Pereira de Melo 
07 set. 
TER Afixação das turmas 

14 set 
TER 

 
Divulgação da mancha horária na página do agrupamento 

16 set. 
QUI 

 17h00 
• Reuniões online dos Diretores de Turma com os respetivos 

Encarregados de Educação (posteriormente será enviado mail 
com informações sobre a forma de realização destas reuniões).  

17 set. 
SEX 

 
Início das atividades letivas. 

09h00 / 
12h00 

• Início das atividades do ensino básico (2º e 3º ciclos) com o 
respetivo Diretor de Turma, em sala a indicar.  
Ø 9h00 – Turmas do 5.º Ano 
Ø 9h30 – Turmas do 6.º Ano 
Ø 10h00 – Turmas do 3.º Ciclo 

14h00 / 
17h00 

• Início das atividades do ensino secundário com o respetivo 
Diretor de Turma, em sala a indicar. 
 

• Início das atividades do ensino profissional com o respetivo 
Diretor de Turma e Diretor de Curso, em sala a indicar. 

 
Nota: Na eventualidade de ocorrerem pequenas alterações, estas serão devidamente publicitadas. 

 
  



Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo - 150873 
“Compromisso social” 

 

Rua O Primeiro de Janeiro • 4100-366 PORTO • PORTUGAL • Telef.: +351 226069563 • Fax: +351 226008802 • E-mail: esc_fontespmelo@sapo.pt 

Calendarização do início do ano letivo 
 

Escola BS Maria Lamas 
07 set. 
TER Afixação das turmas 

14 set 
TER 

 
Divulgação da mancha horária na página do agrupamento 

16 set. 
QUI 

 17h00 
• Reuniões online dos Diretores de Turma com os respetivos 

Encarregados de Educação (posteriormente será enviado mail 
com informações sobre a forma de realização destas reuniões).  

17 set. 
SEX 

 
Início das atividades letivas. 

09h00 / 
12h00 

• Início das atividades do ensino básico (2º e 3º ciclos) com o 
respetivo Diretor de Turma, em sala a indicar.  
Ø 9h00 – Turmas do 2.º Ciclo 
Ø 10h00 – Turmas do 3.º Ciclo 

14h00 / 
17h00 

• Início das atividades do ensino profissional com o respetivo 
Diretor de Turma e Diretor de Curso, em sala a indicar. 

 
 
Nota: Na eventualidade de ocorrerem pequenas alterações, estas serão devidamente publicitadas. 

 
  



Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo - 150873 
“Compromisso social” 

 

Rua O Primeiro de Janeiro • 4100-366 PORTO • PORTUGAL • Telef.: +351 226069563 • Fax: +351 226008802 • E-mail: esc_fontespmelo@sapo.pt 

Calendarização do início do ano letivo 
 

Escola Básica de Castelos 
07 set. 
TER Afixação das turmas 

16 set. 
QUI 

 17h00 
• Reuniões dos Professores Titulares de Turma com os 

respetivos Encarregados de Educação (posteriormente será 
afixado no estabelecimento de ensino o horário das mesmas).  

17 set. 
SEX 

 
Início das atividades letivas. 

09h00 
• Início das atividades letivas do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

ensino básico com o respetivo Professor Titular de Turma, 
em sala a indicar.  

Nota: Na eventualidade de ocorrerem pequenas alterações, estas serão devidamente publicitadas. 
 
 

Escola Básica de Caramila 
07 set. 
TER Afixação das turmas 

16 set. 
QUI 

 17h00 
• Reuniões dos Professores Titulares de Turma com os 

respetivos Encarregados de Educação (posteriormente será 
afixado no estabelecimento de ensino o horário das mesmas). 

17 set. 
SEX 

 
Início das atividades letivas. 

09h00  
• Início das atividades letivas do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

ensino básico com o respetivo Professor Titular de Turma, 
em sala a indicar.  

Nota: Na eventualidade de ocorrerem pequenas alterações, estas serão devidamente publicitadas. 
 



Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo - 150873 
“Compromisso social” 

 

Rua O Primeiro de Janeiro • 4100-366 PORTO • PORTUGAL • Telef.: +351 226069563 • Fax: +351 226008802 • E-mail: esc_fontespmelo@sapo.pt 

Calendarização do início do ano letivo 
 
 

Escola Básica Padre Américo 
07 set. 
TER Afixação das turmas 

16 set. 
QUI 

 17h00 
• Reuniões dos Professores Titulares de Turma com os 

respetivos Encarregados de Educação (posteriormente será 
afixado no estabelecimento de ensino o horário das mesmas).  

17 set. 
SEX 

 
Início das atividades letivas. 

09h00  
• Início das atividades letivas do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

ensino básico com o respetivo Professor Titular de Turma, 
em sala a indicar.   

 
Nota: Na eventualidade de ocorrerem pequenas alterações, estas serão devidamente publicitadas. 

 
 


