ANO LETIVO 2017/2018 - INFORMAÇÕES 9º ANO

1. 8 de junho– Afixação das pautas da avaliação interna.
2. Nos dias das Provas Finais e das Provas de Equivalência à Frequência os alunos devem apresentarse na escola com o cartão de cidadão, 30 minutos antes da hora marcada para o início da prova.
3. 13 de julho - Afixação das pautas com os resultados das Provas Finais e das Provas de Equivalência
à Frequência.
4. Dias 16 e 17 de julho - Matrículas e entrega dos registos de avaliação de acordo com o quadro
DIA

HORA

TURMA

SALA

9.30h – 12.30h

9ºA e 9ºB

4

14.30h – 17.30h

9ºC e 9ºD

4

9.30h – 12.30h

9ºE, 9ºF e CPI

4

16 Julho
17 Julho

5. O registo de avaliação será entregue ao Encarregado de Educação ou, mediante autorização escrita
por parte deste, a outra pessoa.
6. O boletim com todas as informações necessárias para a matrícula no Portal das Matrículas será
entregue pelo director de turma, deverá ser preenchido e assinado pelo Encarregado de Educação.
7. Todos os documentos necessários à matrícula no 10º ano têm de ser digitalizados.
8. A contribuição voluntária para o Plano Anual de Atividades (donativo) tem como valor de referência
de 10€ para os alunos dentro da escolaridade obrigatória (os alunos com ASE A estão isentos e os
de escalão B dão 50% deste valor) e de 2,50€ para os que pedem transferência ou que transitam
para o 10º ano. O valor para os alunos que se encontram fora da escolaridade obrigatória é de 15€ (o
seguro escolar é de pagamento obrigatório e está incluído nesta quantia).
9. Nos dias das matrículas estarão expostos os perdidos e achados. Os objectos/roupas não
reclamados serão doados a famílias carenciadas.
10. Os alunos que receberam manuais escolares do ASE deverão devolvê-los na secretaria.
11. Os restantes alunos, no dia das matrículas, podem deixar os manuais escolares usados, na escola. A
Associação de Pais promove o Banco de Livros.
12. Os alunos devem levar tudo o que têm nos cacifos até ao dia das matrículas. Caso não o façam os
cacifos serão arrombados, para se proceder à sua manutenção.
13. Os alunos deverão gastar o dinheiro que tenham nos cartões até ao dia das matrículas.
14. No dia 8 de junho realizar-se-á o Jantar de Finalistas dos alunos do 9º ano, conforme informação já
enviada.
A Diretora,
Luísa Oliveira

