INFORMAÇÃO AO ENCARREGADO DE
EDUCAÇÃO

Prezado(a) Encarregado(a) de Educação,
No próximo dia 26 de março encerraremos o 2º período deste ano letivo de 2020-21.
Ao contrário das nossas expectativas iniciais, este ano continuará marcado por muitos receios e
dificuldades, mas também por uma forte capacidade de adaptação à mudança e de resposta
aos muitos desafios que enfrentamos. A nossa comunidade educativa está, como sempre,
focada e determinada em alcançar o sucesso.
Assim, aqui deixamos o nosso Muito Obrigada pelo esforço, resiliência e determinação com
que enfrentaram mais este desafio do ensino à distância.
Da nossa parte, tudo faremos para continuar a prestar um serviço de Educação de Qualidade e
rumo ao sucesso dos nossos alunos/as.

Nesta Páscoa, é nossa responsabilidade continuar a contribuir para a segurança de todos e
para um regresso às aulas tranquilo e em segurança.
Votos de uma Páscoa Feliz!
Com os melhores cumprimentos,
A Diretora Pedagógica
Patrícia Carvalho
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INFORMAÇÃO AO ENCARREGADO DE
EDUCAÇÃO

Circular Nº 04 – 2020/2021

INFORMAÇÕES DIVERSAS:


COMO TER ACESSO AOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO/A MEU/MINHA EDUCANDO/A?

Os resultados da avaliação serão disponibilizados aos Encarregados de Educação através da
plataforma ECommunity (https://ecommunity.idjv.pt/Account/LogOn) a partir do próximo dia
05 abril (os dados de acesso já foram enviados por email no passado. No entanto, em caso de dificuldade,
contacte-nos através do email secretaria@idjv.pt )

No início do 3º período letivo serão também entregues aos alunos os boletins informativos em
formato papel.
Não obstante o contexto de distanciamento social exigido, informamos que poderá também
agendar reunião presencial ou por videochamada com o/a Diretor/a de Turma do seu/sua
educando/a para qualquer esclarecimento adicional que considere necessário.


PROVAS/EXAMES/ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Conforme comunicado do Conselho de Ministros de 11 de março de 2021, estas são as
principais alterações ao previsto:
1)

Cancelamento das provas de aferição e das provas finais de ciclo do 9.º ano.

2)

O acesso ao ensino superior e a conclusão do ensino secundário fazem-se exatamente nos
mesmos termos do que no ano letivo passado. Ou seja:
a)

Os alunos terminam o ensino secundário com a classificação interna, isto é, não
fazem exames para conclusão e certificação.

b)


Os alunos inscrevem-se e realizam apenas as provas de ingresso que pretendem.

REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Dia 5 de abril - iniciaremos as aulas presenciais para os alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino
básico.
Dia 19 de abril - iniciaremos as aulas presenciais para os alunos do ensino secundário.


TRANSPORTES ESCOLARES

Informamos que se mantêm em vigor os horários e circuitos de transportes escolares em
funcionamento no início do ano letivo.
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