
 

                 Informação aos Encarregados de Educação 

Entrega de avaliações e devolução de manuais escolares e computadores 
Dia Ano Horário Atividade 

9/6 9ºAno 

9.00 -10.30 

14.45-16.15 

 

 

 

Afixação de pautas de avaliação 

Entrega presencial das avaliações aos EE dos alunos do 9ºAno  

 9ºA (sala C4) 

 9ºB (sala C5) 

Devolução dos manuais escolares- alunos do 9ºAno, nos Serviços 

Administrativos, pelos encarregados de educação . Os manuais de 

Português e Matemática só são devolvidos após as Provas Finais de Ciclo. 

Devolução dos computadores, nos Serviços Administrativos, após as 

Provas Finais de Ciclo. 

23/6 

5ºAno 09.00-12.00 

Afixação/Entrega presencial das avaliações aos EE dos alunos do 5ºAno, 

salas A2 (5ºA) e A3 (5ºB) 

Devolução dos manuais escolares nos Serviços Administrativos, pelos 

encarregados de educação 

6ºAno 14.00-17.00 

Afixação/Entrega presencial das avaliações aos EE dos alunos do 6ºAno, 

salas A4 (6ºA) e A5 (6ºB) 

Devolução dos manuais escolares nos Serviços Administrativos, pelos 

encarregados de educação. 

24/6 

7º ano 9.00-12.00 

Afixação/Entrega presencial das avaliações aos EE dos alunos do 7ºAno, 

salas A2 (7ºA) e A3 (7ºB) 

Devolução dos manuais escolares nos Serviços Administrativos, pelos 

encarregados de educação.  

Os manuais de Português nem Matemática só são devolvidos no final do 

ciclo. 

8ºAno 14.00-17.00 

Afixação/Entrega presencial das avaliações aos EE dos alunos do 8ºAno 

Manuais escolares :Não se devolvem os manuais escolares porque há 

adoção de novos manuais em todas as disciplinas, exceto Matemática. 

Esta disciplina tem prova final de ciclo no 9ºAno, por isso só devolvem 

após a sua realização. 

6/7 1ºCEB 

9.00-12.30 

Ao longo do dia 

Afixação/Entrega presencial das avaliações aos EE dos alunos do 1ºCEB, 
na respetiva sala da turma 
 4ºAno-Devolução dos computadores nos Serviços Administrativos, pelos 
encarregados de educação. 
No 1ºCEB não há devolução de manuais escolares. 

7/7 
Pré-

Escolar 

14.00-17.00 Entrega presencial das avaliações aos EE dos alunos do Pré-Escolar, na 

respetiva sala da turma. 

Observações: 

Os manuais escolares devem ser entregues em boas condições de reutilização pelos alunos no próximo 

ano. Não podem ter páginas arrancadas ou rasgadas. Os alunos/EE devem apagar o que está escrito a lápis.  

O computador dos alunos do 4º e 9ºAnos devem incluir todos os elementos que integram o kit: mochila, 

computador, auscultadores, cartão de internet e hotspot (este só no 4ºAno). Devem apagar todos os 

documentos e programas instalados. O material não pode vir danificado. 

A Diretora: Fernanda Dias 


