
 

Ano letivo 

2022/2023 
- INFORMAÇÃO -  

 
ESCOLA BÁSICA DA RESTAURAÇÃO

 
 

Receção aos novos Alunos 

PRÉ-ESCOLAR (A1 + A2) 
1.º ANO (E1 + E2) 

4. ANO (E8*) 

Data 16 de setembro 
Hora 10h00 

A turma terá uma nova Professora no ano letivo 2022/2023 

 

19 de setembro
Início das atividades letivas para todos os anos de escolaridade 

de acordo com os horários escolares das turmas.  

Serviço de refeitório disponível a partir desta data.  
 

O Diretor  

  



 

Ano letivo 

2022/2023 
- INFORMAÇÃO -  

 
ESCOLA BÁSICA N.1 DE ALCOCHETE

 
 

Receção aos novos Alunos 

PRÉ-ESCOLAR (B1) 
1.º ANO (F1) 
3. ANO (F3*) 

Data 16 de setembro 
Hora 10h00 

A turma integra um número significativo de novos alunos 

 

19 de setembro
Início das atividades letivas para todos os anos de escolaridade 

de acordo com os horários escolares das turmas.  

Serviço de refeitório disponível a partir desta data.  
 

O Diretor  
 

  



 

Ano letivo 

2022/2023 
- INFORMAÇÃO -  

 
ESCOLA BÁSICA N.2 DE ALCOCHETE

 
 

Receção aos novos Alunos 
PRÉ-ESCOLAR (M1 + M2) 

1.º ANO (G1 + G2) 

Data 16 de setembro 
Hora 10h00 

 

19 de setembro
Início das atividades letivas para todos os anos de escolaridade 

de acordo com os horários escolares das turmas.  

Serviço de refeitório disponível a partir desta data.  
 

O Diretor  
  



 

Ano letivo 

2022/2023 
- INFORMAÇÃO -  

 
ESCOLA BÁSICA DO SAMOUCO

 
 

Receção aos novos Alunos 1.º ANO (I1 + I2) 

Data 16 de setembro 
Hora 10h00 

 

19 de setembro
Início das atividades letivas para todos os anos de escolaridade 

de acordo com os horários escolares das turmas.  

Serviço de refeitório disponível a partir desta data.  
 

O Diretor  
  



 

Ano letivo 

2022/2023 
- INFORMAÇÃO -  

 
JARDIM DE INFÂNCIA DO SAMOUCO

 
 

Receção aos novos Alunos 
PRÉ-ESCOLAR  

(L1 + L2 + L3 + L4) 

Data 16 de setembro 
Hora 10h00 

 

19 de setembro
Início das atividades letivas para todos os anos de escolaridade 

de acordo com os horários escolares das turmas.  

Serviço de refeitório disponível a partir desta data.  
 

O Diretor  
  



 

Ano letivo 

2022/2023 
- INFORMAÇÃO -  

 
ESCOLA BÁSICA DE SÃO FRANCISCO

 

Receção aos novos Alunos 
PRÉ-ESCOLAR  

(D1 + D2 + D3 + D4) 

Data 16 de setembro 
Hora 09h00 

Receção aos novos Alunos 1.º Ano (J1 + J2 + J3) 

Data 16 de setembro 
Hora 10h00 

19 de setembro
Início das atividades letivas para todos os anos de escolaridade de 

acordo com os horários escolares das turmas.  
Serviço de refeitório disponível a partir desta data.  

 

O Diretor  

  



 

Ano letivo 

2022/2023 
- INFORMAÇÃO -  

 
ESCOLA BÁSICA DO PASSIL

 
 

Receção aos novos Alunos 
PRÉ-ESCOLAR (C1) 

1.º ANO (H1) 

Data 16 de setembro 
Hora 10h00 

 

19 de setembro
Início das atividades letivas para todos os anos de escolaridade 

de acordo com os horários escolares das turmas.  

Serviço de refeitório disponível a partir desta data.  
 

O Diretor  
 


