
ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS 

Informação 

2º e 3º Ciclos 
 

Assuntos:  

 Atividades de Natal – último dia de aulas do 1º período 

 Avaliação de final de período: reuniões com os diretores de turma 

 

 Exmo(a) Senhor(a) 

Encarregado(a) de Educação! 

 

1. Atividades de Natal – último dia de aulas do 1º período 
 

 Tal como tem vindo a acontecer em anos anteriores, o dia 18 de dezembro, último 

dia de aulas do primeiro período, será dedicado a atividades de Natal. 

                   As atividades decorrerão no seguinte horário: 
 

 TURNO DA MANHÃ 

 Das 9.30 às 10.30 horas – atividades em sala de aula para os alunos dos 

5º e 9º anos 

 Das 11.00 às 12.00 horas – atividades em sala de aula para os alunos 

dos 6º, 7º e 8º anos 
 

  

 No turno da tarde não haverá quaisquer atividades. 

 
  

2. Assembleias de Pais e Encarregados de Educação com os Diretores de 

Turma 

 

 Terminadas as atividades letivas em 18 de dezembro, daremos início à avaliação de 

final do 1º período. As pautas com os resultados obtidos pelos alunos nesta avaliação serão 

afixadas no dia 28 de dezembro, podendo ser consultadas entre as 9.00 e as 17.00 horas, 

ou através da plataforma GIAE. Não obstante a divulgação dos resultados de avaliação, os 

diretores de turma possuem dados atualizados sobre o aproveitamento e integração escolar 

dos alunos, tornando-se fundamental a sua transmissão aos encarregados de educação, de 

forma a poderem intervir no percurso escolar dos seus educandos, incentivando-os e 

apoiando-os, corrigindo desvios, reforçando a atuação da Escola. 
 

Assim sendo, as reuniões com os diretores de turma serão realizadas por 

videoconferência, durante o mês de Janeiro e oportunamente será enviada a 

convocatória para as mesmas, via email. 
 

 

Só através de um contacto estreito Escola-Família será possível ultrapassar dificuldades e 

orientar os alunos para o sucesso educativo. 

 


