CURSOS SECUNDÁRIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
ANO ESCOLAR 2018/2019

12.º ANO
Colégio de Gaia, 23 de julho de 2017

Exmo(a) Senhor(a)
Encarregado(a) de Educação

Ao prepararmos o ano escolar 2018/2019, agradecer a escolha que fez para que o seu educando
frequentasse o Colégio de Gaia, nos Cursos Científico-Tecnológicos, com planos próprios.
Em setembro próximo, começaremos o 12.º ano. É um ano que se quer exigente, para que o seu
educando cimente os seus conhecimentos e alargue os seus saberes. Tal tarefa reclama muito estudo e
trabalho permanentes. Ele terá de definir metas e ultrapassar as dificuldades que lhe surgirão. A seu lado
teremos um corpo docente que lhe prestará todo o apoio e colaboração necessários, mas o seu educando
terá de ser responsável e cumpridor das tarefas que lhe serão solicitadas.
Aos Senhores Encarregados de Educação pedimos presença e atenção à vida escolar do vosso
educando. Nenhum de nós pode faltar nem falhar.
A nossa Instituição continuará a acolhê-lo e a colaborar consigo na ilustre tarefa de educar, sob o
lema “Todos pela terra – a força que nos move”.
Contamos convosco.
No verso da folha encontrará a calendarização do ano escolar 2018-2019.
Votos de boas férias. Encontramo-nos em setembro!
Com os nossos cumprimentos.

Pe. António Manuel Barbosa Ferreira
Diretor e Diretor Pedagógico

CURSOS SECUNDÁRIOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
ANO ESCOLAR 2018/2019

12.º ANO
CALENDARIZAÇÃO 2018-2019
- ENSINO SECUNDÁRIO -

1.º Período
 Início:
» 3 de setembro de 2018 (12.º ano) – (re)início da Formação em Contexto de Trabalho (FCT – 12.º
ano).
» 5 de setembro de 2018 (4ª feira): 9h25 – receção por parte dos Diretores de Turma (12.º ano) e
início das aulas de acordo com o horário.
 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:
» 5 de junho de 2019 – 11.º e 12.º anos.
» 14 de junho de 2019 – 10.º ano.
Feriados: 25/04/2019 (5.ª feira); 01/05/2019 (4.ª feira).

Exames nacionais do ensino secundário:
»
»

1.ª Fase: 18 de junho a 23 de junho. Afixação de pautas: 12 de julho.
2.ª Fase: 18 de julho a 23 de julho. Afixação de pautas: 3 de agosto.

Provas de equivalência à frequência do ensino secundário:
»
»

1.ª Fase: 17 de junho a 27 de junho. Afixação de pautas: 12 de julho.
2.ª Fase: 18 de julho a 23 de julho. Afixação de pautas: 5 de agosto.

