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Inicio do ano letivo Setembro 2022 

 
 
 

Acolhimento dos alunos do Colégio e Liceu 

 

O acolhimento dos aluno ira realizar-se a partir de 7h10 (abertura do portão do secundário).  
 
Será organizado em turmas inteiras a partir de 1 de Setembro, 
 

Para o primeiro meio dia de acolhimento, os alunos deverão vir com o compromisso 
parental assinado. 
  

No Colégio e no Liceu, a entrada e a saída serão pelo portão do secundário. 
  
O acolhimento irá realizar-se das 7h10 às 12h30, quinta-feira 1 e sexta-feira 2 de 
Setembro : 
 
- Quinta-feira 1 de Setembro 2022 acolhimento dos alunos das turmas do 6ème, 5ème e 

4ème  
Não há aulas na sexta-feira 2 de Setembro para estas turmas. 

 
 

- Sexta-feira 2 de Setembro 2022 acolhimento dos alunos das turmas do 3ème, 2nde, 

1ère e Terminale 
  

Os alunos do ensino secundário entrarão no Estabelecimento sozinhos. 
 
A partir de segunda-feira 5 de Setembro, os alunos serão acolhidos com base nos seus 
respectivos horários. 
 

http://www.lfluanda.net/
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Saída dos alunos do secundário 

  
Os alunos deverão sair pelo mesmo portão. 

 

Como aviso, não haverá a possibilidade de entregar lanches ou refeições para o seu 
educando. 
 
Os serviços de refeições serão retomados a partir de segunda-feira, 5 de Setembro de 2022. 

 
 
 
 
 

A Direção do Estabelecimento 

http://www.lfluanda.net/

