DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE

Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa – Santa Maria da Feira
Alameda Fernando Pessoa 278
4520-827 Santa Maria da Feira

Exmo. Sr. Encarregado de Educação

Informamos os Encarregados de Educação dos alunos do 6º ano que no dia 12 de junho (sexta‐
feira), a partir das 19.00 h, se realizará a Festa de Encerramento do ano letivo, promovida pelas
Associações de Pais e Encarregados de Educação. Aproveitamos a oportunidade para convidar V. Ex.ª e
família para este evento que reunirá, na Escola Sede do Agrupamento, toda a comunidade educativa.
O sucesso das edições anteriores permite‐nos contar convosco para levar mais longe esta iniciativa e
manter vivo o espírito coletivo e solidário que nos caracteriza enquanto comunidade. A participação
ativa e cívica de todos é fundamental!
DEVEMOS AOS NOSSOS ALUNOS ESTA HOMENAGEM!

Em relação ao final do ano letivo, segue a calendarização das atividades previstas.
DIA

ATIVIDADE

05 de junho

Último dia de aulas

11 de junho

Afixação de pautas‐avaliação sumativa interna
18.00h ‐ Entrega dos registos de avaliação

12 de junho

19.00 h ‐ Festa de Encerramento

16 de junho

Afixação de pautas da 1.ª Fase

17 e 18 junho
23 de junho

‐ Inscrição para a 2.ª Fase das Provas Finais (alunos que não obtiveram aprovação na 1.º Fase)
‐ Inscrição para a 2.ª Fase das Provas de Equivalência à Frequência (alunos que não obtiveram
aprovação na 1.º Fase)
Renovação de Matrícula

18 junho a 08 julho Período de Acompanhamento Extraordinário (os alunos não aprovados na 1.ª fase são
(mediante horário da automaticamente inscritos neste prolongamento de frequência obrigatória, exceto se o
encarregado de educação não o permitir)
turma)
13 de julho
13‐17 de julho

Prova Final de Português‐2.ª Fase
Provas de Equivalência à Frequência‐2.ª Fase

15 de julho

Prova Final de Matemática‐2.ª Fase

27 de julho

Afixação de pautas da 2.ª Fase

Santa Maria da Feira, 28 de maio de 2015
A Diretora
______________________

