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VISITA DE ESTUDO - Irlanda 
 

         
         Face aos últimos acontecimentos no país e no estrangeiro, resolvemos convocar uma 

reunião de esclarecimento com a duração previsível de meia-hora, para os diferentes grupos, na 

próxima 4ª feira, dia 11 de março de 2020.  

         Convocamos todos os elementos que integram o primeiro grupo (que irá de 20 a 25 de 

março): TURMAS A/B e J para uma reunião direcionada a Encarregados de educação e 

Professoras/Psicóloga acompanhantes: Fátima Campelo; Adélia Salgado; Rita Santos e Luísa 

Belchior), no dia referido, pelas 18h30, no Auditório da escola.  

        Os elementos do segundo grupo (que irá de 21 a 26 de março): TURMAS C/D/E/H e uma 

aluna da turma F (que vai com este grupo) são convocados para o mesmo dia, pelas 19h, também 

no Auditório da escola. Esta reunião é dirigida a Encarregados de educação e às Professoras: Ana 

Carvalhão; Eugénia Rodrigues; Helena Mestre; Jesuína Pereira; e Paula Alves. 

      Os elementos do terceiro grupo (que irá de 23 a 28 de março): TURMAS F (uma aluna) 

/G/I/L/M/N (11º ano) e turma N (12º ano) são convocados para o mesmo dia, pelas 19h30, 

também no Auditório da escola. Esta reunião é dirigida a Encarregados de educação e às 

Professoras acompanhantes: Alexandra Inês; Ana Alves; Jaquelina Martins; e Teresa Nabuco. 

      Pede-se pontualidade e que cada grupo chegue na hora que foi estabelecida (ou apenas 

alguns minutos antes) porque a logística é enorme e absolutamente necessária num grupo desta 

dimensão (cerca de 120 alunos). Gostaríamos que todos tivessem a sua oportunidade de ficar 

esclarecidos.                                                       

                                                                        Escola Secundária António Damásio, 7/03/2020, 

                     as professoras de inglês organizadoras e responsáveis por cada um dos três grupos:  

Ana Cristina de F. Melim,          

Isabel Maria Aldeia e Luísa Maria Belo                                                                                                                   


