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 9º ano que no dia 12 de junho (sexta‐
feira), a partir das 19.00 h, realizar‐se‐á 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.
Em relação ao final do ano letivo, segue a calendarização das atividades previstas.

DIA

ATIVIDADE

05 de junho
‐ Último dia de aulas
08 ‐12 de junho
(mediante horário ‐ Aulas de preparação para as Provas Finais
da turma)
Afixação de pautas (avaliação sumativa interna)
18.00h ‐ Entrega dos registos de avaliação
18h45m
09 de junho
‐ Informação/esclarecimento sobre Provas Finais/ Provas de Equivalência à Frequência
‐ Sessão sobre orientação escolar
‐ Informações/ orientações sobre a «Gala de Finalistas» ‐ (para representantes do
Encarregados de Educação das turmas)
09 e 11 de Junho ‐ Inscrição para a 2.ª Fase das Provas Finais/ 1.ª Fase das Provas de Equivalência à
(até às 16h)
Frequência (alunos autopropostos)
12 de junho
19.00 h ‐ Festa de Encerramento
09.30h ‐ Prova Final de Português (os alunos devem apresentar‐se na escola às
15 de junho
09.00h)
16 ‐18 de junho
(mediante horário ‐ Aulas de preparação para as Provas Finais
da turma)
09.30h‐ Prova Final de Matemática (os alunos devem apresentar‐se na escola às
19 de Junho
09.00h)
22 junho ‐02 julho Organização da «Gala de Finalistas» ‐ (alunos e professores)
03 de julho

‐ «Gala dos Finalistas» ‐ com jantar e alargada aos Pais e Encarregados de Educação

09 de julho

‐ Afixação de pautas da 1.ª Fase (avaliação externa)

10 e 13 julho

13 julho
(15.00 – 18.00)

10 e 13 julho

‐ Inscrição para a 2.ª Fase das Provas Finais (alunos do 3.º Ciclo que não obtiveram aprovação
na 1.º Fase)
‐ Inscrição para a 2.ª Fase das Provas de Equivalência à Frequência (alunos autopropostos e
alunos que não obtiveram aprovação na 1.º Fase)

Matrículas dos alunos
Documentação necessária:
‐ Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
‐ Fotocópia do cartão de assistência médica e do NIF do aluno (caso não entregue
fotocópia do Cartão de Cidadão)
‐ Boletim de vacinas atualizado
‐ Duas fotografias (tipo passe)
‐ Pedido de consulta/ reapreciação das Provas Finais
Santa Maria da Feira, 28 de maio de 2015
A Diretora ______________________

