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Exmos(as). Senhor(as)
Encarregado(as) de Educação
Aproximando-se o final do ano letivo, informo:
1. Termo do ano letivo - dia 12 de junho para todos os alunos do 1º ciclo.
2. Afixação de pautas de avaliação final do 4º ano – dia 16 de junho.
3. 2ª fase das Provas Finais de 4º ano – Português e PLNM (Português Língua Não Materna) – 13
de julho às 9h30; Matemática – 15 de julho às 9h30. As provas realizam-se na escola-sede do
agrupamento e só realizarão estas Provas os alunos indicados na pauta.
4. Apoio às Provas Finais de 4º. Ano - 2ª fase – As aulas de apoio decorrerão, nas escolas do 1º.
Ciclo, do dia 18 de junho ao dia 8 de julho, das 9h00 às 12h30 minutos. Os pais e encarregados de
educação devem consultar as pautas e articular com o professor titular de turma de 4º. Ano, para
saberem se os seus educandos farão a 2ª. Fase das provas.
5. Reunião para entrega das avaliações: as fichas de informação e eventuais trabalhos dos alunos
poderão ser levantados na escola do 1º ciclo nos dias 24 e 25 de junho, das 9h00 às 12h00 e das
14h00 às 16h00. Para o 4º. Ano o horário será das 14h00 às 16h00, nos dias 24 e 25 de junho.
6. Renovação de matrícula para 2º, 3º e 4º anos: Realiza-se no dia da entrega das avaliações
obrigatoriamente pelo encarregado de educação.
7. Renovação de matrícula para o 5º ano: Realiza-se no dia da entrega das avaliações
obrigatoriamente pelo encarregado de educação, mediante o preenchimento dos documentos
fornecidos pela escola e ainda: do aluno: a) fotocópia do cartão de cidadão OU BI/NIF/Cartão de
Utente/Segurança Social; b) Boletim de vacinas actualizado; c) 1 fotografia tipo passe actualizada;
d) fotocópia do cartão da Segurança Social ou outro subsistema de saúde; do encarregado de
educação: a) fotocópia do cartão de cidadão OU BI/NIF/Cartão de Beneficiário.
8. Manuais escolares – as listas dos manuais adotados pela escola para o próximo ano letivo,
podem ser consultadas no mês de julho em todas as escolas do agrupamento e na página Web do
agrupamento.
9. Início do próximo ano letivo – tal como em anos anteriores, será afixado para divulgação, o
calendário referente a receções e alunos e encarregados de educação, assim como outras
informações relevantes que poderão também ser consultadas na página web do agrupamento.
10. Auxílios económicos – Para solicitar auxílios económicos para o próximo ano letivo, devem os
encarregados de educação dirigir-se à secretaria até ao dia 15 de junho. Devem trazer a
declaração do abono de família do ano de 2015, assim como fotocópia do cartão de cidadão ou
contribuinte do aluno e do encarregado de educação.
A direção do agrupamento agradece a todos os pais e encarregados de educação que, ao longo do
ano letivo, colaboraram com a Escola e deseja a todos umas BOAS FÉRIAS.
Com os melhores cumprimentos.
Alapraia, 11 de junho de 2015
A Diretora,
Sílvia Lemos

