AUGUSTO CABRITA

JI n.º1 do Alto do Seixalinho (212 091 082)
JI n.º3 do Alto do Seixalinho (212 052 612)
EB1/JI n.º5 do Barreiro (EB1—212 031 893)
EB n.º6 do Barreiro (EB1—212 031 042)
EB1 n.º8 do Barreiro (EB1 – 212 033 419)
Ensino Básico do 2.º e 3.º ciclos — Escola
Básica 2.º e 3.º ciclos Padre Abílio Mendes do 5.º
ao 9.º ano
Ensino Secundário e 3.º Ciclo- Escola Secundária Augusto Cabrita — do 10.º ao 12.º ano,
com cursos Profissionais e CientíficoHumanísticos

Sede do Agrupamento

CONTACTOS

OFERTA FORMATIVA

JI do Bairro das Palmeiras (212 075 578)

Rua Maria Lamas 2830-088 Barreiro
Telef. 212 059 220 (ESAC)
Telef. 212 029 020 (PAM)
Email: direcao@aeaugustocabrita.edu.pt
Diretora do Agrupamento:
Profª Mariana Hortega Alves

Qualquer assunto relacionado com a Direção do Agrupamento ou com a secretaria deve ser tratado na sede,
preferencialmente por email.
secretaria@aeaugustocabrita.edu.pt

SECRETARIA

Horário de funcionamento:

O NOSSO FUTURO PASSA POR

BOM ANO1315!

AQUI!

9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

Ensino pré-Escolar / 1.º Ciclo

Guia do Aluno

Primeiro Ciclo

A c r e s c e r c o n t i g o!

B BEM

Calendário Escolar 1.º CICLO

2022/2023

1. DEVERES

ciCCcCiclo
Início das atividades letivas:

Ex.mo Encarregado de Educação:

16 de setembro de 2022

Sabemos quanto é importante para si o sucesso do seu filho, por isso:

* Nunca diga:”- Não és capaz!”- Pois com trabalho e força de vontade ele vai conseguir;

Termo das atividades letivas:
30 de junho de 2023

19 de dezembro de 2022 a 2 de janeiro

* Verifique se ele fez os trabalhos de casa, mas
nunca os faça por ele;
* Crie hábitos de trabalho e organização do seu
filho;
* Ensine o seu filho a ser pontual;

20 de fevereiro de 2023 a 22 de fevereiro
de 2023

Páscoa

sentir-se FELIZ!

h) Ser assíduo e pontual; (…)

m) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de
aprendizagem; (…)

3 de abril de 2023 a 14 de abril de 2023
2. DIREITOS
a) Ser esclarecido acerca do regulamento interno;
c) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar (…) SASE;

CALENDÁRIO PROVAS DE AFERIÇÃO

BEM - VINDO

Não se esqueça que o mais importante para uma criança é

c) Pagar prejuízos que causar por dano ou uso indevido das instalações, equipamentos ou materiais;

(…) r) Transmitir ao encarregado de educação toda a informação

* Fale regularmente com a professora, mantenha-se informado do comportamento e aproveitamento do seu filho;
* “Educar bem e formar para a vida não são
tarefas simples, aprendemos na prática e praticamos enquanto aprendemos. É importante a
participação ativa de todos: Pais e Encarregados
de Educação, Escola, Professores e dos próprios
Alunos. A maior parte dos nossos anseios são
comuns, a união de esforços é o caminho mais
indicado para os satisfazer.”

b) Responsabilizar-se pelos seus bens pessoais e respeitar a propriedade alheia;

j) Apresentar justificação das faltas dentro dos prazos estabelecidos
pela lei; (…)

de 2023
Carnaval

a) Respeitar-se e respeitar os outros;

f) Contribuir para o bom funcionamento e a boa imagem da escola;
(…)

Interrupções Letivas
Natal

ARTIGO 1.º DEVERES E DIREITOS

e) Ser respeitado;

2.ºANO
Entre 2 e 11
de maio
Educação

f) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou
doença súbita;

15 de junho

20 de junho

(quinta-feira)

(quinta-feira)

10h00

10h00

Português e

Matemática e

Artística
Educação
Física

Estudo do Meio

Estudo do Meio

g) Ter salvaguardada a sua segurança;
m) Dispor de uma área coberta ampla para convívio e recreio;
n) Sair da escola com autorização escrita do encarregado de educação ou direção escolar; w) Ser informado regularmente sobre a avaliação do seu desempenho; (…).
O não cumprimento das regras estabelecidas no Regulamento Interno da Escola implica a aplicação de medidas disciplinares. O Regulamento Interno encontra-se na biblioteca e no
site da escola sede.

www.aeaugustocabrita.edu.pt

