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Exmo(a) Senhor(a)
Encarregado(a) de Educação
Aproximando-se o final do ano letivo, cumpre-nos informar os encarregados de educação dos alunos do 6º
ano sobre os seguintes assuntos:
1. Termo do ano letivo - 6 de junho;
2. A afixação das pautas com os resultados da avaliação sumativa interna – 11 de junho;
3. Afixação das pautas com resultados de avaliação sumativa interna e externa – 12 de junho;
4. Inscrição para a 2ª fase das Provas finais de ciclo e Provas de equivalência à frequência – 12 e 16 de
junho, nos Serviços administrativos;
5. Acompanhamento Extraordinário - destina-se aos alunos que, após avaliação sumativa interna e
externa, não obtenham aprovação e que se inscrevam como autopropostos na 2ª fase. Decorre na
sala A10 e está organizado da seguinte forma:
De 16 a 20 de junho
Horas

Segunda

9h00/10h30

Português

10h45/12h15 Matemática

Terça

Quarta

Prova final de Português
português – 3º
Matemática
ciclo
De 23 a 27 de junho

Quinta

Sexta

Matemática

Português

Português

Matemática

9h00/10h30

Prova final de Matemática
Português
Matemática
matemática – 3º
10h45/12h15
Português
Matemática
Português
ciclo
De 30 de junho a 4de julho

Português

9h00/10h30

Português

10h45/12h15 Matemática

Matemática

Matemática

Português

Matemática

Português

Português

Matemática

Português

Matemática

6. Provas finais do 6º ano - 2ª fase – Decorrem nos dias 9 e 14 de julho, de português e matemática,
respetivamente, às 9h30. Os alunos devem comparecer na escola às 9h00, acompanhados do
documento de identificação.
7. 2ª fase das provas finais - destina-se aos alunos que:
a) Tenham obtido simultaneamente classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou
PLNM e de Matemática, na 1ª fase;
b) Tenham obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas, após os resultados da
avaliação sumativa interna e externa da 1ª fase;
b) Tenham faltado à 1.ª fase, de acordo com os nºs 1 a 4 do artigo 31º.
Este documento não dispensa a leitura da legislação em vigor.
Com os melhores cumprimentos,
Alapraia, 30 de maio
A Diretora,
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Eu, encarregado/a de educação do/a aluno/a _______________________________________, nº ______ da
turma ________, confirmo que recebi a informação relativa ao final do ano letivo e ao acompanhamento
extraordinário.
O/A encarregado/a de educação, ________________________________________________
Alapraia, ______ de junho de 2014

