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Aos Encarregados de Educação e/ou Pais dos alunos da Escola Básica de Ribeirão 

 

O Agrupamento de Escolas de Ribeirão continuará a seguir as orientações do Ministério da 

Educação e do Ministério da Saúde (DGS), em articulação com o Município: colocamos em 

primeiro lugar a segurança de todos os alunos, professores e funcionários.   

Para acompanharem a organização do novo ano, poderão consultar a página do Agrupamento 

http://www.eb23-ribeirao.pt/. 

 

Relativamente aos horários, vamos manter a dinâmica do ano anterior.  

 

Contamos com a compreensão e a colaboração de todos para que seja possível iniciar o ano 

escolar, com confiança, com segurança, com compromisso, sem ansiedade, para bem de toda 

a comunidade educativa.  

 

Continuaremos com as obras de requalificação da Escola Básica de Ribeirão. As obras têm 

decorrido com normalidade e com acompanhamento da nossa parte. Depois de terminada a 

obra em curso, seguir-se-á a requalificação da zona dos Serviços Administrativos. A conclusão 

da primeira parte (bloco de salas de aula) da obra está prevista para final do segundo período. 

   

O novo ano começará no dia 15 de setembro, com a receção aos mais novos. Os 

encarregados de educação acompanharão os seus educandos até ao interior da escola 

(5.ºano). Os novos alunos serão acompanhados por alunos mais velhos “padrinhos” até à sala 

de aula onde se encontra o respetivo Diretor de Turma. Os encarregados de educação não 

poderão acompanhar os seus educandos até ao interior da sala de aula, devido ao seu 

reduzido espaço, mas poderão tirar qualquer dúvida com o diretor de turma, durante a visita à 

escola que estes farão e que os encarregados de educação poderão acompanhar. 

 

No dia 16 de setembro todos os alunos passam a cumprir o horário que será 

facultado/distribuído no dia da apresentação, passando também a usufruir do serviço de 

transporte, refeições (cantina), bufete, reprografia. 
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As reuniões de pais realizar-se-ão presencialmente, de forma organizada, cumprindo todas as 

regras de segurança e de higiene. 

Apelamos para que cada um cumpra exemplarmente, pois é através do exemplo que se educa.   

Por agora, um bom ano para todos, com muita saúde! 

 

Ribeirão, 07 de setembro de 2022 

A diretora 

Elsa Carneiro 

 

 


