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Aviso nº 6 

 

Assuntos: - Aplicação das Provas de Aferição do 5º ano de escolaridade  

 - Retirada de cadeados dos cacifos  

 - Cartão de aluno  

 

1. Aplicação das Provas de Aferição do 5º ano de escolaridade 

 

Decorrendo no próximo dia 8 de junho, no turno da manhã, a aplicação da Prova de Aferição aos alunos dos 5º 

de escolaridade, avisam-se os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 6º ano, 7º A e 8º A de que as 

atividades letivas serão interrompidas para estes alunos nos referidos dias, entre as 8.10 e as 13.15 horas. 

De facto, a aplicação das Provas de Aferição obriga os estabelecimentos de ensino a adotarem medidas 

organizativas que implicam a utilização de um elevado número de espaços e o recurso a todos os docentes. 

 

No turno da tarde, as aulas decorrerão normalmente. 

 

Os alunos do 6º ano, 7º A e 8º A que desejarem almoçar na Escola poderão fazê-lo entre as 12.15 e as 13.30 

horas, não sendo possível entrar na Escola antes da hora indicada. 

 

2. Cacifos 

 

Avisam-se todos os alunos que usufruíram de cacifo, ao longo do ano letivo, de que devem retirar o cadeado do 

cacifo até ao dia: 
 

- 5 de junho: 9º ano; 

- 14 de junho: 5º,6º, 7º e 8º anos. 
 

A Direção mandará cortar os cadeados cujos donos não os retirem. 

Os alunos devem retirar todos os materiais e deixar os cacifos limpos e em bom estado de conservação, tal como 

determina o Regulamento Interno. 

 

3. Cartão de aluno 

 

Avisam-se os alunos de que deverão conservar cuidadosamente o seu cartão da Escola (pessoal, com fotografia), 

já que o mesmo continuará em vigor no próximo ano letivo. 

 

Todos os alunos com cartão temporário têm de o entregar na Direção, ao professor Joaquim Matias ou ao 

professor Filipe Ventura, sob risco de ficar retida a sua avaliação final. 

 

Todos os alunos que perderam, ou danificaram, o cartão temporário tem de pagar 5€ (cinco euros). 

 

Os alunos dos 6º e 9º anos bem como os que vão mudar de Escola devem levantar o saldo existente no 

cartão até ao dia 29 de junho de 2018, conforme o regulamento próprio, data a partir da qual perdem o 

direito à devolução do saldo eventualmente existentes no cartão. 

 

Pinhal Novo, 22 de maio de 2018 

O Diretor 

 

______________________________ 

Carlos Vilas 

 


