
 

Receção aos Pais e Encarregados de Educação 

Escola Secundária da Senhora da Hora 

 

Dia Horário Turma Sala 

4 de 
outubro 
(2ªfeira) 

Turno 1- T1 
18h15 – 19h00 

 
Turno 2 – T2 

19h00 – 19h45 

2ºA 
T1 do nº1 ao nº12 

26 
T2 do nº13 ao nº25 

3ºC 
T1 do nº1 ao nº11 

27 
T2 do nº12 ao nº22 

6 de 
outubro 
(4ªfeira) 

Turno 1- T1 
18h15 – 19h00 

 
Turno 2 – T2 

19h00 – 19h45 
 

8ºB 
T1 do nº1 ao nº13 

25 
T2 do nº14 ao nº26 

8ºC 
T1 do nº1 ao nº10 

26 
T2 do nº10 ao nº20 

9ºB 
T1 do nº1 ao nº9 

27 
T2 do nº10 ao nº19 

9ºD 
T1 do nº1 ao nº10 

29 
T2 do nº11 ao nº21 

11ºA 
T1 do nº1 ao nº9 

57 
T2 do nº10 ao nº19 

11ºB T1 do nº1 ao nº16 56 

11ºC T1 do nº1 ao nº17 55 

11ºD T1 do nº1 ao nº13 54 

12ºB T2 do nº1 ao nº12 53 

12ºC 
T1 do nº1 ao nº11 

52 
T2 do nº12 ao nº23 

3ºB T1 do nº1 ao nº15 51 



Dia Horário Turma Sala 

7 de 
outubro 
(5ªfeira) 

Turno 1- T1 
18h15 – 19h00 

 
Turno 2 – T2 

19h00 – 19h45 

8ºA 
T1 do nº1 ao nº12 

24 
T2 do nº13 ao nº24 

8ºD 
T1 do nº1 ao nº12 

25 
T2 do nº13 ao nº25 

9ºA 
T1 do nº1 ao nº11 

26 
T2 do nº12 ao nº22 

9ºC 
T1 do nº1 ao nº11 

27 
T2 do nº12 ao nº22 

12ºA 
T1 do nº1 ao nº10 

28 
T2 do nº11 ao nº19 

2ºB/C 
T1 do nº1 ao nº12 

53 
T2 do nº13 ao nº24 

2ºC 
T1 do nº1 ao nº11 

55 
T2 do nº12 ao nº23 

3ºA 
T1 do nº1 ao nº11 

56 
T2 do nº12 ao nº22 

 

 Cada aluno deverá ser representado por um único adulto (pai ou mãe ou 
outro                                 encarregado de educação); 

 É obrigatório o uso de máscara; 

 Solicita-se que o encarregado de educação traga uma esferográfica para 
preenchimento e assinatura de documentos. 

 

 
Senhora da Hora, 29 de setembro de 2021 

 

        Isabel Pina 
        (Diretora do AE da Senhora da Hora) 

 


