
 

 

 

AVISO N.º 90/2020 

Lançamento do ano letivo 2020/21 
 

NOTA:  Os Encarregados de Educação dispõem de 48 horas para eventuais reclamações a apresentar 
em impresso fornecido pela Secretaria. 

Benedita, 24 de agosto de 2020 

O Diretor Pedagógico 

_____________________ 

(Dr. Nuno Rosa) 

24 jul 9:30 
Afixação de Listas de alunos admitidos no 7º ano e de 

Renovação de Matrículas do Ensino Básico v e r  n o t a  a b a ix o  

30 jul 9:30 
Afixação de Listas1  de alunos admitidos no 10º ano e de 

Renovação de Matrículas do Ensino Básico  v e r  n o t a  a b a i x o  
8 set 9:30 Afixação de l istas de turmas e do horário de venda de manuais 
9 set 

9:30  
às 18:30 

7º ano 
Entrega de Manuais e Equipamento Escolar:  
 – Os pagamentos necessários são efetuados exclusivamente por 

cartão eletrónico do aluno. Em caso de dano ou extravio, o 
novo cartão - a pedir na Secretaria - custa 5€. 

– Conforme horário por turma afixado a 8 set. 

10 set 8º ano 
11 set 9º ano 
14 set 10º ano 
15 set  11º ano 
16 set 12º ano 

14 set 

8:20 

9:20 

Receção aos alunos do Cursos Profissionais 

Continuação das atividades letivas dos Cursos Profissionais 

12:20 Início do serviço de refeições no Refeitório 

15 set 

9:20 Receção aos alunos do 10º ano 
14:30 Receção aos alunos do 8º ano 
16:30 Receção aos alunos do 12º ano 

16 set 

9:20 – 7º A, B 
10:30 – 7º C, D 
11:30 – 7º E, F 

Receção aos alunos do 7º ano 
Reunião com Enc. Educação 7º ano  

14:30 Receção aos alunos do 9º ano 

16:30 Receção aos alunos do 11º ano 

17 set 8:20 Continuação das atividades letivas, de acordo com os horários 
publicados na data da receção  

23 a 25 
set 

 Apresentação de candidaturas para Associação de Estudantes (AE) 

1 e 2 
out 

 Campanha eleitoral AE 

6 out  Ato eleitoral AE 


