
 

 

 

Informação aos Encarregados de Educação 

Ano letivo 2017/18 

1. As pautas de avaliação final de 5.º, 6º, 7.º e 8.ºanos serão afixadas no dia 21 de junho. 

2. A reunião com os encarregados de educação e entrega dos registos de avaliação realizar-se-á às 17 horas do 

dia 26 de junho para os alunos que frequentaram o 2º ciclo e do dia 27 de junho para os alunos que 

frequentaram o 3º ciclo. 

3. O registo de avaliação será entregue ao Encarregado de Educação ou, mediante autorização escrita por parte 

deste a outra pessoa. 

4. Os boletins de matrícula devem ser adquiridos na papelaria. 

5. Os documentos necessários à matrícula têm que, obrigatoriamente, estar assinados pelo Encarregado de 

Educação. Este deverá verificar todos os elementos constantes no documento e registar possíveis alterações. 

6. A contribuição voluntária para o Plano Anual de Atividades (donativo) tem como valor de referência 10€ 

para os alunos dentro da escolaridade obrigatória (os alunos com ASE A estão isentos e os de escalão B dão 

50% deste valor). Este donativo é um contributo muito importante para o desenvolvimento de inúmeras 

atividades que tornam a escola mais ativa para os vossos filhos. Agradecemos, desde já, a vossa colaboração. 

7. No dia da reunião com os Encarregados de Educação estarão expostos os perdidos e achados. Os 

objetos/roupas não reclamadas serão doadas a famílias carenciadas. 

8. Os alunos devem levar tudo o que têm nos cacifos até ao último dia de aulas. Os que têm cacifo de cadeado 

devem pedir a chave suplente ao diretor de turma. 

9. Os alunos que têm cacifos de chave (5.º ano) devem entregar a chave ao diretor de turma até ao último dia 

de aulas.  

10. Os cartões deverão ser guardados pelos alunos, de forma a estar em perfeitas condições de utilização, no 

próximo ano letivo. 

11. A lista dos manuais escolares estará exposta no átrio da escola e poderá ser adquirida na reprografia. 

12. No último dia de aulas, dia 15 de junho, os alunos deverão comparecer na escola às 13.40h, estando o 

refeitório a funcionar com normalidade. Durante a tarde decorrerá a festa final de ano e comemorativa dos 20 

anos da Escola, em colaboração com a Associação de Pais, para a qual toda a comunidade educativa está 

convidada. 

Terrugem, 23 de maio de 2018 

A Diretora,  Luísa Oliveira 


