
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALAPRAIA 
Um Agrupamento com alma! 
 

INFORMAÇÃO 
 

ANO LETIVO 2021/2022 

RECEÇÃO AOS ALUNOS DO 5.º ANO 

14 de SETEMBRO 

 

Dadas as contingências resultantes da pandemia, a receção aos novos alunos (5.º ano) e 

respetivos encarregados de educação será presencial e realizar-se-á no exterior, de forma a 

minimizar os riscos e garantir a segurança de todos. 

Para a atividade só é permitida a entrada do(a) aluno(a) acompanhado(a) de um adulto, 

preferencialmente o encarregado de educação e é obrigatório o uso de máscara. 

PROCEDIMENTOS: 

1-Os alunos e os pais/EE são recebidos no portão e encaminhados para o telheiro. 

2-Boas vindas do Diretor. 

3-Atuação de um pequeno grupo de percussão (bombos) executada por alunos da escola, 

sob a orientação do professor António Pereira. 

4-A atuação do grupo termina com uma canção muito importante neste período do ano 

(“MUDA”), cuja letra leva à reflexão sobre estes tempos de mudança (a atitude perante o vírus, 

a chegada a uma nova escola, o conhecimento de novos colegas, amigos e professores…). 

5-Concluída a 1.ª parte (musical), os novos alunos, na companhia do(a) Diretor(a) de Turma e  

do (a) padrinho/madrinha da turma –aluno(a) do 9.º ano, reúnem-se na sala de aula para um 

primeiro contacto e dele(a) receberem informação sobre o funcionamento da turma/escola. 

Terminada a reunião, o/a padrinho/madrinha sairá com os alunos para fazerem o 

reconhecimento à escola. Terminado o percurso dirigem-se ao ponto de encontro (parte 

frontal da escola) onde aguardarão pela chegada dos pais/EE. 

6- Terminada a parte musical, os pais/EE, na companhia do(a) Secretário(a) e do(a) 

padrinho/madrinha da turma farão o reconhecimento da escola e os percursos e espaços que 

estão destinados aos seus educandos. Após a visita, os pais/EE dirigem-se à sala de aula dos 

filhos/educandos para uma reunião de apresentação com o(a) Diretor(a) de Turma. Finda a 

reunião, os pais dirigem-se ao ponto de encontro (parte frontal da escola), onde se reunirão 

com os filhos/educandos. 

 
TURMAS SALAS DIRETOR DE TURMA HORÁRIO LOCAL 

5.º A A20 Prof. Sónia Sousa 

8:30h/10:00h 

EB 2,3 de 

Alapraia 

5.ºC A15 Prof. Olga Carvalho 

5.º D A14 Prof. Luísa Benevides 

5.º B A19 Prof. Ana Lopes 

10:00h/11:30h 5.º E A13 Prof. Manuela Pereira 

5.º F A03 Prof. Ana Sofia Cunha 

 

Alapraia, 8 de setembro de 2021 

Luís Malta, Diretor 


