CURSOS SECUNDÁRIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
ANO ESCOLAR 2018/2019

10.º ANO
Colégio de Gaia, 23 de julho de 2018
Exmo(a) Senhor(a)
Encarregado(a) de Educação

Seja bem-vindo ao Colégio de Gaia.
Agradecemos-lhe a escolha da nossa Instituição para que o seu educando continue o seu
percurso escolar, ao frequentar um Curso Científico-Tecnológico, com Planos Próprios e com dupla
certificação.
A confiança depositada em nós é uma exigência. Manifestamos a nossa disponibilidade para
colaborarmos consigo, para que o seu educando atinja o sucesso que todos desejamos.
O Colégio de Gaia estará sempre atento para responder às exigências que o ensino secundário
trará ao vosso educando, sob o lema “Todos pela terra – a força que nos move”.
É tempo para fazer novas amizades, vividas numa sã camaradagem, no respeito pelos outros.
Porém, é importante definir uma cultura do trabalho permanente, para estudar, adquirir novos
conhecimentos. O vosso educando está no Colégio para aprender.
Conte com a nossa presença, e a de todo o corpo docente e auxiliares de educação.
No verso da folha encontrará a calendarização do ano escolar 2018-2019, bem como o
agendamento da reunião com Pais/Encarregados de Educação.

Votos de boas férias. Encontramo-nos em setembro!
Os nossos cumprimentos.

Pe. António Manuel Barbosa Ferreira
Diretor e Diretor Pedagógico

CURSOS SECUNDÁRIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
ANO ESCOLAR 2018/2019

10.º ANO
CALENDARIZAÇÃO 2018-2019
- ENSINO SECUNDÁRIO 1.º Período
 Início:
» 5 de setembro de 2018 – receção e apresentação.
» 10 de setembro de 2018 – início das atividades, de acordo com o horário escolar.
» 15 de setembro de 2018 (sábado):
- Reunião com Pais/Encarregados de Educação do 10.º ano.
- Intervenientes: Direção, GIVA, SPO, Núcleo de Mediação e Inovação Pedagógica, Diretores de
Curso e Diretores Turma.
Cursos
AQB, AGD, TdS, TSA, PCI
AM, CGE, CM, DP-AE
EIA, ET, ITM, TSI

Horário
9h00
10h00
11h00

 Fim: 19 de dezembro de 2018.
Feriados: 05/10/2018 (6.ª feira); 01/11/2018 (5.ª feira); 01/12/2018 (sábado); 08/12/2018 (sábado).

2.º Período
 Reinício:
» 3 de janeiro de 2019.
 Interrupção das atividades letivas: 4 a 6 de março de 2019.
 Fim:
» 10 de abril de 2019.
Interrupção do Carnaval: 04/03/2019 a 06/03/2019.

3.º Período
 Reinício: 23 de abril de 2019.
»
»

ExpoColGaia: 2 a 4 de maio de 2019.
Dia do Colégio: 31 de maio de 2019.

 Fim:
» 14 de junho de 2019 – 10.º ano.
Feriados: 25/04/2019 (5.ª feira); 01/05/2019 (4.ª feira).

