AVISO

Data:27/07/2018

Destinatários: Comunidade educativa

Informamos os Senhores Encarregados de Educação que se encontram disponíveis, a
partir do dia 30 de julho, na escola sede do AE Francisco de Holanda:


As listas dos alunos que requereram a matrícula/renovação no 1º, 2º e 3ºciclos e
respetivas turmas;



As listas das turmas dos alunos que requereram a matrícula/ renovação nos 10º, 11º e
12º anos de escolaridade.

Mais se informa que,


Os requerimentos de solicitação de revisão da situação de matrícula, de renovação
de matrícula, mudança de disciplinas de opção ou de turma serão analisados durante
o mês de agosto e respondidos até ao dia 04 de setembro de 2018;



Os alunos devem consultar o processo de matrícula durante a 1ª semana de agosto,
nos serviços administrativos, para verificar da regularidade da situação de transporte,
ASE ou documentação em falta;

Manuais escolares:


Os manuais do 1º e 2º ciclo são gratuitos, num regime de empréstimo e reutilização. Os
Senhores

Encarregados

de

Educação

devem

inscrever-se

na

plataforma

www.manuaisescolares.pt. Caso pretendam ajuda, devem dirigir-se aos serviços
administrativos da escola sede.


As fichas de trabalho para o 1º ciclo serão oferecidas pela autarquia e entregues ao
alunos, no 1º dia de aulas, pela professora titular.



Os alunos do 3º ciclo e ensino secundário beneficiários de apoio social escolar (ASE)
devem solicitar os manuais nos serviços administrativos de acordo com o seu escalão.



As informações relativas ao início do ano letivo de 2018/2019 serão publicitadas no átrio
da escola sede e na página do agrupamento durante a última semana de agosto.
Educação pré-escolar e 1º ciclo:


As escolas EB1 de Santa Luzia e EB1 da Pegada encontram-se encerradas durante o
mês de agosto.



Abrirão no dia 01 de setembro, para acolher as crianças em regime de ATL e AAAF.



O material escolar, para os alunos com apoio social escolar, poderá ser adquirido a
partir de 03 de setembro, na papelaria da escola sede, Francisco de Holanda.
2º e 3º ciclos:


A escola EB2,3 Egas Moniz encontra-se encerrada durante o mês de agosto.



Abrirá no dia 01 de setembro.



O material escolar, para os alunos com apoio social escolar, poderão ser adquiridos a
partir de 03 de setembro, na escola EB2,3 Egas Moniz.

Guimarães, 27 de julho de 2018
A diretora do AE Francisco de Holanda, Rosalina de Jesus Rodrigues Pinheiro

