Português
Português Língua Segunda

4ª feira-7 de junho
9h30m

História e Geografia de
Portugal

do Agrupamento ou com a secretaria deve ser

Entre 16 e 26 de
maio 2023

Educação Física

SECRETARIA

tratado na sede, preferencialmente por email.

9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

secretaria@aeaugustocabrita.edu.pt

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AUGUSTO CABRITA
Sede do Agrupamento
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
Coordenadora de Escola:
Profª Isabel Carapinha

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA

6ªfeira-2 de junho
9h30m

Qualquer assunto relacionado com a Direção

CONTACTOS

Calendário provas de aferição
Projetos e Clubes

5º ano (16 maio a 7 junho 2023)

Guia do Aluno

Escola Básica 2º e 3º
ciclos Padre Abílio
Mendes

5º ano do Ensino
Básico

Bem Vindo à PAM 2022/2023

Os alunos terão de ser portadores de um
Cartão Eletrónico (o 1ºé fornecido pela
escola) que lhes permitirá o acesso à
escola, bem como a todos os serviços
prestados.
O

não

cumprimento

das

regras

estabelecidas no Regulamento Interno da
Escola implica a aplicação de medidas
disciplinares.

ARTIGO 1º DEVERES E DIREITOS
1. DEVERES
a) Respeitar-se e respeitar os outros;
b) Responsabilizar-se pelos seus bens pessoais e respeitar a
propriedade alheia;
c) Pagar prejuízos que causar por dano ou uso indevido das
instalações, equipamentos ou materiais;
f) Contribuir para o bom funcionamento e a boa imagem da
escola; (…)
h) Ser assíduo e pontual; (…)

O Regulamento Interno encontra-se na
biblioteca e no site da escola
sede.(www.aeaugustocabrita.edu.pt).

Calendário Escolar 2º e 3ºCiclo

Início das atividades letivas:

SERVIÇOS

j) Apresentar justificação das faltas dentro dos prazos
estabelecidos pela lei; (…)
m) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu
processo de aprendizagem; (…)

BLOCO A
PBX
Sala de Profs
Unid Multidef
C. Rec/Biblioteca
Reprografia
Sala Ed. Musical

BLOCO B
Sala TIC

(…) r) Transmitir ao encarregado de educação toda a
informação relevante à sua avaliação; (…).

entre 13 a 16 de setembro de 2022
Termo das atividades letivas:
14 de junho e 7 de junho 2023 (9ºano)
Interrupções Letivas
Natal

Carnaval

e) Ser respeitado;

jan de 2023

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

de fev de 2023
Páscoa

c) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar
(…) SASE;

Entre 18 dez de 2022 e 2 de

Entre 20 de fev de 2023 e 22

Entre 3 de abril de 2023 e 14
de abril de 2023

BLOCO C
Salas de EV/ET

2. DIREITOS
a) Ser esclarecido acerca do regulamento interno;

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; (…).

BLOCO D
Bar
Papelaria
Polivalente
Clube de Rádio
REFEITÓRIO (ESAC)
Almoços ( 12.00h às 14.00h )
As senhas devem ser
compradas no dia anterior
na papelaria.

