Informações úteis
A Escola na Internet:
www.aeferreiradasilva.org
Regras de Ouro

Preço das refeições escolares:

Sabemos o quanto é importante
para si o sucesso do seu
educando.
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algum

Escalão A: 0 €
Escalão B: 0,73€
Sem escalão: 1,46 €

tem
deve

mandá-lo para a escola.
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corretamente as mãos.

Ano letivo
2020/2021

☺- Explique ao seu educando que, devido ao
atual panorama, o material escolar é de uso
indiv idual e exclusiv o.
☺- O lanche dev e v ir acondicionado na mochila
evitando

as

lancheiras

e

a

partilha

das

mesmas.
☺-

Ajude
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o

seu

t razend o

educando
apenas

o

a

organizar

material

a
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necessário.
☺- Priv ilegie o contacto eletrónico à distância
com a professora do seu educando.
☺-

Em

casa,

tome

medidas

reforçadas

de

higienização.
☺- Fomente no seu educando a ideia que a
escola é um porto seguro, onde todos têm um
papel fundamental. Confie…
☺-

Este

ano

sorrimos

Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva
Rua Prof. Dr. António Joaquim
Ferreira da Silva
3720-767 Vila de Cucujães
tef. 256.890.327

com

abraçamos com o coração.

os

olhos

e

e-mail:
agrupamento@aeferreiradasilva.org
Página web: www.aeferreiradasilva.org

Um Ano cheio de sucessos.

1.º Ciclo de Escolaridade
4.º ano

Lista de material (4.º ano)
Calendário Escolar

1 capa de 2 argolas A4 (lombada larga)
1 resma de papel fotocópia (80g.m2 )

Início das aulas – 17 de setembro de 2020
Fim das aulas – 30 de junho 2021

Projetos do Agrupamento
1.º Ciclo

2 cadernos pautados A4 (agrafados)
plastificados
1 caderno quadriculado A4 (agrafado)
plastificados

Períodos

Início

Termo

1.º

17 de setembro

18 de dezembro

2.º

04 de janeiro

24 de março

3.º

6 de abril

30 de junho

Interrupções
1.ª

21 de dezembro a 31 de dezembro

2.ª

15de fevereiro a 17 de fevereiro

3.ª

25 de março a 5 de abril

1 caderno liso A4 (agrafado) - Sebenta
1 borracha branca
1 afiadeira com depósito
1 cola em batom

E.P.I.S
Eco- Escola
Escola Promotora de Saúde

1 cola líquida (UHU)
1 tesoura

Média no agrupamento

1compasso
1 régua (15 cm)

Fénix

1 esquadro
1 transferidor com a marca no centro

Horário de Funcionamento
4º anos

Políticos de Palmo e Meio

2 lápis nº 2 HB
1 capa portfolio A4

Educação Literária/
Plano Nacional de Leitura

marcadores
lápis de cor

Outros Projetos

esferográficas (azul, preta e verde)

Manhã: 9:00h às 12:30h
Tarde: 13:45h às 17:30h

Dicionário

O aluno deve adquirir este material no
início do ano. No entanto, o material de
desgaste (lápis, borracha, lápis de cores,
etc) deve ser substituído ao longo do ano.
Obs. Os manuais escolares e respetivas
fichas de trabalho devem vir devidamente
plastificados e com o nome do aluno(a)
na capa exterior.
Obrigado.

Atividades de Enriquecimento
Curricular do 4º ano

Atividade Física e Desportiva (2 horas)
Ensino da Música (1 hora)

