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Colégio João de Barros 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

Ano letivo: 2018/19 N.º 10 

Origem: Direção pedagógica 

Destinatários: Encarregados de educação 

Assunto: Atividades de encerramento do 2.º período e entrega da avaliação sumativa de final de período 

No dia 5 de abril serão realizadas as seguintes atividades de encerramento do 2.º período: 

1. Torneios de Futebol, Basquetebol e Voleibol; 

2. Concurso de leitura; 

3. Atelier de escrita e criatividade; 

4. Teatro fantoches: A Nau Catrineta (produto dos Domínios de Autonomia Curricular); 

5. Oficina de Caligrafia Antiga, de escrita e de criatividade; 

6. Olimpíadas de História (alunos dos ensinos básico e secundário); 

7. Desafios Matemáticos; 

8. Sala de jogos (jogos de tabuleiro desenvolvidos em CD – 6.º ano, cartas, Mikado, Damas, dicas e 

sugestões Cubo Mágico); 

9. Torneio de Xadrez; 

10. Sala de Gaming (Wii, PS3, PC); 

11. Sessão de cinema; 

12. Geocaching. 

Com estas atividades pretende-se reforçar, nesta quadra pascoal, os sentimentos de Amizade, de 

Solidariedade e de Partilha e desejar que os nossos alunos cresçam num ambiente de Paz e em família. 

Em nome de todos os professores e funcionários desta instituição, desejo uma Feliz Páscoa. 

Aproveito, o momento, para informar que a reunião geral do diretor de turma com os encarregados de 

educação, para entrega da avaliação sumativa do seu educando, vai decorrer no dia 11 de abril, na sala 

indicada no mapa de distribuição, afixado no hall de entrada do colégio, no seguinte horário, definido por ano 

de escolaridade ou turma: 

14,30 horas • 12.º A 

15,30 horas • 12.º B 

15,00 horas 

• 5.º A, 6.º A, 6.ºB 

• 7.ºA, 7.º B, 9.º A, 9.º B 

• 10.ºA, 11.ºA, 

• 2.º ano dos cursos profissionais (11PMI) 

17,00 horas 

• 5.ºB 

• 8.ºA, 8.ºB, 8.ºC, 9.º C 

• 10.ºB, 11.º B 

Nessa reunião será feita uma análise global do aproveitamento escolar da turma e do desempenho 

dos alunos nas várias disciplinas e, quando aplicável, será divulgada informação sobre procedimentos a 

respeitar na avaliação externa. No final da reunião, o diretor de turma poderá esclarecer, individualmente, 

quando necessário, os encarregados de educação sobre situações específicas de aproveitamento 

escolar/comportamento. 

 

Data: 26 / 03 / 2019      O Diretor, 

       Valter Joaquim de Jesus Branco 
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