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Escola Portuguesa de Luanda  

Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

COMUNICADO DA DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

Início do Ano Letivo de 2020/2021 

 

 

Estimados Pais e Encarregados de Educação, 
 

Na sequência do Comunicado de 31 de agosto, a Direção Pedagógica informa que, conforme 

previsto, as atividades relativas ao ano letivo de 2020/2021 iniciam-se a 14 de setembro, em 

modalidade de ensino à distância, do 1.º ao 12.º ano, com a seguinte calendarização: 

 

14 de setembro 

 

As listas das turmas e horários dos alunos estarão disponíveis nesta página, 

podendo ser consultados pelos pais e encarregados de educação. 

 

15 de setembro 

 

Realizam-se reuniões dos diretores de turma ou professores titulares (1.º 

ciclo) com os encarregados de educação, em modalidade online, através da 

plataforma Google Meet, nos seguintes horários: 

 1.º e 3.º ciclos – 17h00; 

 2.º ciclo e secundário – 18h00. 

Para estas reuniões, nas quais serão transmitidas informações relevantes 

sobre a organização do ano letivo, os encarregados de educação serão 

convidados, via email, pelos diretores de turma ou pelos professores titulares 

(1.º ciclo). Para eventuais esclarecimentos, atualização dos endereços de 

email ou outras informações sobre estas reuniões, os encarregados de 

educação poderão entrar em contacto com os diretores turma/professores 

titulares, através do endereço eletrónico indicado na lista de diretores de 

turma/professores titulares, disponível nesta página, a partir do dia 14 de 

setembro. 
 

16 de setembro 

 

Receção dos alunos pelos respetivos diretores de turma ou professores 

titulares, em modalidade online, através da plataforma Google Meet, nos 

seguintes horários: 

 1.º ciclo: para os alunos do turno da manhã – 9h00; para os alunos do 

turno da tarde – 14h00; 

 2.º ciclo e secundário – das 09h15 às 10h45; 

 3.º ciclo – das 13h30 às 15h00. 
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21 de setembro 

 

Arranque das atividades letivas, do 1.º ao 12.º ano, em sessões síncronas e 

assíncronas, de acordo com o horário que será divulgado pelo diretor de 

turma/professor titular no dia 15.   

 

Chamamos, ainda, a atenção para as seguintes informações: 

 A modalidade de ensino à distância manter-se-á, para os alunos do 1.º ao 12.º ano, até 

que estejam reunidas as condições para uma eventual transição para outra modalidade, 

situação sobre a qual os encarregados de educação serão oportunamente informados. 

 Quanto ao pré-escolar, que não irá funcionar em modalidade online, os encarregados de 

educação deverão aguardar novas informações sobre o funcionamento deste ciclo. 

 

Luanda, 11 de setembro de 2020 

 


