EXTERNATO ACADÉMICO Ensino
Secundário Recorrente Modular
Ano Letivo 2021/2022

AVISO
Avisam-se os alunos do ensino secundário recorrente modular, inscritos na modalidade
de frequência não presencial, que as provas de avaliação da época de janeiro de 2022 se
realizam de acordo com o calendário a seguir indicado:
Dia

Dia da semana

Horas

14 janeiro

sexta-feira

14,30 horas

Português

14,30 horas

Matemática A
Matemática B
M.A.C.S.

14,30 horas

Linguas Estrangeiras Formação
Especifica:
Inglês
Alemão

17 janeiro

18 janeiro

segunda-feira

terça-feira

Disciplinas

19 janeiro

quarta-feira

14,30 horas

História A
Hist. Cult. das Artes
História B
Biologia e Geologia

20 janeiro

quinta-feira

14:30 horas

Filosofia

21 janeiro

sexta-feira

14,30 horas

Geometria Descritiva A
Geografia A

14,30 horas

Linguas Estrangeiras Formação
Geral:
Inglês
Alemão

24 janeiro

segunda-feira
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Disciplinas

Dia

Dia da semana

Horas

25 janeiro

terça-feira

14,30 horas

Desenho A
Física e Química A

26 janeiro

quarta-feira

14,30 horas

Economia A
Literatura Portuguesa
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NOTA IMPORTANTE: A entrada na sala para a realização da prova apenas terá uma

tolerância de 15 minutos.
Os alunos deverão ser portadores do cartão de estudante do Externato e de outro
documento de identificação.
As matrizes das provas estarão à disposição dos alunos na papelaria devendo os
mesmos, antes de as adquirir, contactar o professor da disciplina.
Os alunos deverão ter a mensalidade de dezembro regularizada.
Todos os alunos devem salvaguardar as boas práticas de higienização das mãos e
etiqueta respiratória, e promover, ainda, o distancionamento fisíco, pelo que, só será
permitida a entrada no establecimento com o uso de máscara.
Para a realização das provas os alunos não poderão utilizar telemóvel, ou outro

meio de comunicação móvel, devendo ter estes equipamentos desligados.
No caso de ser detetado qualquer destes equipamentos ligado, a prova poderá ser
anulada pelo Diretor Pedagógico.

Porto, 07 de dezembro de 2021.
O Diretor Pedagógico,

_____________________
Rui Alves
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