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EDITORIAL

Aulas de apoio para provas/exames
Os docentes que lecionam as disciplinas de Exame
Nacional ou Provas Finais e pretendam dar aulas de
apoio, após o término do ano letivo, devem entregar os
horários (dias e horas) dos respetivos apoios na direção
até ao dia 6 de junho.
Provas de Equivalência à Frequência
Os coordenadores/subcoordenadores devem entregar,

“Meus filhos terão
computadores, sim, mas antes
terão livros. Sem livros, sem

nos serviços administrativos, até ao dia 12 de junho, as
provas de equivalência à frequência e colocar no
envelope da prova a respetiva etiqueta (elaborada pela
Direção).

leitura, os nossos filhos serão
Lançamento de Níveis / Classificações

incapazes de escrever –
inclusive a sua própria história.”

O lançamento dos níveis/classificações no programa
Inovar para o ensino básico/secundário (9º, 11º e 12º
anos) deve ser realizado até ao dia 2 de junho. Para os

(Bill Gates)

8º e 10º anos, o lançamento dos níveis/classificações no
programa Inovar deve ser realizado até ao dia 14 de
junho.
A
Matrículas
l
v
As matrículas
dos 8º e 10º anos realizam-se até ao dia 14
e
de junho
s junto do DT. O processo de matrícula poderá,
ainda, ser concluído na reunião de Pais/EE que será
realizada no dia 26 de junho. Após essa data, a matrícula
terá de ser realizada nos serviços administrativos e será
sujeita ao pagamento de uma multa. As matrículas dos 9º e
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11º anos realizam-se no dia 17 de julho junto do DT e, no caso do 9º ano, com a presença da Psicóloga.
Educação Especial
A professora de Educação Especial que dá o apoio direto e/ou faz acompanhamento ao Projeto Programa
Educativo Individual (PEI) só estará presente no Conselho de Turma no momento da sua avaliação (para a
registar e não tem direito de voto); a avaliação do PEI é da responsabilidade do Conselho de Turma.
Quando se trata de alunos com Currículo Específico Individual (CEI) - a professora de Educação Especial faz parte
do Conselho de Turma e tem os mesmos direitos e deveres dos restantes membros.
Os docentes dos alunos com CEI estarão presentes durante toda a reunião dado que são membros efetivos dos
Conselhos de Turma.
Entrega de Relatórios
Todos os docentes que desempenham cargos devem entregar os relatórios até ao dia 17 de julho na Direção. No
caso do ensino profissionalizante, os relatórios poderão ser entregues logo que terminem.
CEF – Tipo III
A escola fez candidatura a um CEF-Tipo III com a designação de “Acompanhante de crianças”.
Manuais Escolares
Foram aprovados os seguintes manuais escolares para o 12º ano:
Matemática A: Novo Espaço - Porto Editora.
Física: Eu e a Física 12 – Porto Editora.
Química: Jogo de Partículas – Texto Editora
Português: Sentidos 12º - Asa
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