
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 
Receção aos Alunos e Encarregados de Educação - 2022/2023 

 
 

Caro/as Encarregados/as de Educação, 

 
Iniciamos este ano letivo de 2022/2023 ainda com alguns cuidados 

relativamente à situação da pandemia, em que os riscos para a saúde pública não 

desapareceram completamente – pelo que solicitamos que, à entrada de cada 

Escola, se mantenham as soluções de higienização das mãos. Igualmente 

recomendamos o uso de máscara, especialmente em momentos com grande 

afluência de pessoas, e sempre que alguém se encontre mais fragilizado.  

 
Assim, considerando esta situação e a necessidade de reduzir os contactos e 

evitar qualquer contágio, a receção aos alunos e aos Encarregados de Educação (EE) 

vai ser condicionada no número de presenças: além do/a aluno/a, apenas um adulto 

(de preferência, o EE) é que pode comparecer na reunião/receção. 

 
À semelhança dos anos transatos, no Pré-escolar, a primeira reunião é 

realizada apenas com o/a EE, e sem as crianças presentes. 

 
Tendo em consideração a necessidade de continuar a promover a 

recuperação das aprendizagens, o Agrupamento continuará a implementar o seu 

Plano de Inovação, Dos dois lados do espelho, com a organização semestral e as 

novas disciplinas agregadoras, integrando, agora, o 6.º e o 8.º anos de escolaridade. 

Além disso, considerando os resultados escolares e reconhecendo as 

dificuldades de muitos dos alunos, o Agrupamento continuará a reforçar as 

estratégias de diferenciação pedagógica, a apoiar os alunos em contexto de sala de 

aula, a recrutar Técnicos Especializados para um apoio diferenciado, a reestruturar a 

constituição das turmas e, sempre que necessário, a trazer outros docentes para o 

contexto educativo das turmas. 

Contamos com o apoio de toda a comunidade educativa nesta forma 

inovadora de garantir o sucesso educativo das nossas crianças e jovens, com total 

respeito pelas nossas tradições, introduzindo um dia de pausa letiva na Feira de 

Maio. 



 
Os horários da receção vêm indicados por dia e hora, em cada escola. As 

receções começam no dia 13 de setembro, na Escola Secundária, e prolongam-se até 

dia 15 de setembro, em todas as escolas. 

 
As aulas, com cumprimento integral do horário, iniciam-se no dia 12 de 

setembro, exclusivamente para a turma EFA-A, e no dia 16 de setembro para todas 

as restantes turmas. 

 

Azambuja, 9 de setembro de 2022 

A Diretora, 
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