Lycée Alioune Blondin Beye
Luanda - Angola

Inicio do ano letivo Setembro 2022
Organização na escola

Acolhimento dos alunos do ensino primário

Os alunos deverão vir com um formulário de compromisso parental (em anexo) assinado .

O inicio do ano letivo ira realizar-se por dois dias
Quinta-feira 1 de Setembro : Acolhimento das turmas do jardim de infância e do CP
No jardim-de-infância, a entrada e saída será através do portão da escola secundária.
O acolhimento irá realizar-se a partir das 7h10. Os pais estão autorizados a entrar
dentro do Estabelecimento para acompanhar o seu filho à sua turma (ver quadro de avisos).
Os pais deverão respeitar a distância social e mover-se para à sua direita no
corredor.
Para as turmas do CP, os pais serão excecionalmente autorizados a acompanhar o seu
filho no primeiro dia de aula.
A notar :
Os alunos do jardim-de-infância e do CP regressam no dia seguinte para o início das aulas.
Atenção: O uso de uma máscara é obrigatório para todas as pessoas que entram no
Estabelecimento.
Sexta-feira 2 de Setembro : Acolhimento das turmas do CE1, CE2, CM1 e CM2
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Os alunos entrarão sozinhos na escola e irão diretamente até ao seu professor que será
posicionado em frente da sua sala de aula ou da área de organização da sala de aula.
A partir de segunda-feira, 5 de Setembro, os alunos regressarão à sua “ilha” antes de
entrarem na sala de aula com o seu professor às 7h30.

Saída dos alunos da escola primária

No jardim-de-infância
Apenas os pais dos alunos matriculados no jardim-de-infância terão autorização para
entrar na escola. Devem sair pelo mesmo portão depois de terem recolhido o seu
educando.
- Entrada e saída pelo portão do secundário ;
- Abertura do portão às 12h10 ;
- Saída obrigatória até às 12h35, o mais tardar.
Na escola primária
Os pais das classes primárias permanecerão fora do Estabelecimento.
- Saída às 12h40
- As classes do CP saem pelo portão principal
- As classes do CE1 e do CE2 saem pelo portão do parque de estacionamento.
- As classes do CM1 e do CM2 saem pelo portão principal.
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Resumo
Classes

Abertura
do portão

Portões de entrada

Jardim-deinfância

7h10

N° 3 (portão do
secundário)

Pais
acompanhantes

Sim

Abertura do
portão

Portões de saída

12h10

N° 3 ( portão do
secundário)
Saída obrigatória até
às 12h35, o mais
tardar

7h10

N° 2 ( portão
principal)

7h10

N° 2 ( portão
principal)

Não

7h10

N° 2 ( portão
principal)

Não

CP

CE1 e
CE2

CM1 e
CM2

Apenas quintafeira 1 de
Setembro

12h40

12h40

12h40

N° 2 ( portão
principal)

N° 1 (parque de
estacionamento)

N° 2 ( portão
principal)

Como nota de aviso, não haverá possibilidade de entregar lanches ou refeições para o seu
filho.

A Direção do Estabelecimento
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