CURSOS PROFISSIONAIS

ÉPOCAS DE AVALIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
2018 / 2019
INFORMAÇÕES GERAIS
ÉPOCA DE JANEIRO DE 2019
1. Condições de admissão:


Alunos internos, matriculados no 12º ano em 2018/2019
- inscrição, no máximo, a 3 módulos exclusivamente da Formação Técnica,
aos quais não tenham sido excluídos por faltas;
- pagamento de uma caução de 15€ por cada módulo.



Alunos externos
- inscrição, no máximo, a 3 módulos de qualquer Formação (Sociocultural,
Científica ou Técnica), aos quais não tenham sido excluídos por faltas;
- pagamento de uma caução de 15€ por cada módulo.

2. Calendário geral:
Prazo

Ação

Até 14/DEZ 2018

Inscrição nos Serviços Administrativos da escola sede do Agrupamento.

Até 18/DEZ 2018

Divulgação da lista de alunos admitidos e respetivos módulos/
disciplinas.

Até 04/JAN 2019

Envio das matrizes, das provas, dos critérios de correção1 e da grelha
“Exames janeiro 2019 – Funções e Especificidades”, em formato “PDF”
para cursosprofissionais@aelourinha.pt

Em 07/JAN 2019

Divulgação das matrizes e do calendário das provas.

De 23/JAN a 06/FEV 2019

Período em que se realizarão as provas.

A partir de 24/JAN 2019

Levantamento das provas para correção, na direção do AEL.

Até 15/FEV 2019

Entrega das provas corrigidas (na direção do AEL), das pautas (nos
serviços administrativos) e da regularização dos termos e dos registos
biográficos.

Em 22/FEV 2019

Afixação das pautas.

1

Só se preenche o formulário dos critérios de correção, caso o docente corretor não seja o autor da
prova.
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ÉPOCA DE ABRIL DE 2019
1. Condições de admissão:


Alunos internos, matriculados no 11º ano em 2018/2019
- inscrição, no máximo, a 3 módulos exclusivamente da Formação Técnica,
aos quais não tenham sido excluídos por faltas;
- pagamento de uma caução de 15€ por cada módulo.



Alunos externos
- não têm acesso a esta época.

2. Calendário geral:
Prazo

Ação

De 04/JAN a 29/MAR 2019

Inscrição nos Serviços Administrativos da escola sede do Agrupamento.

Até 02/ABR 2019

Divulgação da lista de alunos admitidos e respetivos módulos/
disciplinas.

Até 09/ABR 2019

Envio das matrizes, das provas, dos critérios de correção2 e da grelha
“Exames abril 2019 – Funções e Especificidades”, em formato “PDF”
para cursosprofissionais@aelourinha.pt

Em 10/ABR 2019

Divulgação das matrizes e do calendário das provas.

De 24/ABR a 09/MAI 2019

Período em que se realizarão as provas.

A partir de 24/ABR 2019

Levantamento das provas para correção, na direção do AEL.

Até 15/MAI 2019

Entrega das provas corrigidas (na direção do AEL), das pautas (nos
serviços administrativos) e da regularização dos termos e dos registos
biográficos.

Em 22/MAI 2019

Afixação das pautas.

2

Só se preenche o formulário dos critérios de correção, caso o docente corretor não seja o autor da
prova.
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ÉPOCA DE JULHO DE 2019
1. Condições de admissão:


Alunos internos, matriculados em qualquer ano de formação em 2018/2019
- inscrição, no máximo, a 5 módulos de qualquer Formação (Sociocultural,
Científica ou Técnica), aos quais não tenham sido excluídos por faltas;
- pagamento de uma caução de 15€ por cada módulo.



Alunos externos
- inscrição, no máximo, a 5 módulos de qualquer Formação (Sociocultural,
Científica ou Técnica), aos quais não tenham sido excluídos por faltas;
- pagamento de uma caução de 15€ por cada módulo.

2. Calendário geral:
Prazo

Ação

Alunos de 10º ano
De 23/ABR a 18/JUN 2019
Inscrição nos Serviços Administrativos da escola sede do Agrupamento.
Restantes alunos
De 23/ABR a 14/JUN 2019
Até 21/JUN 2019

Divulgação da lista de alunos admitidos e respetivos módulos/
disciplinas.

Até 28/JUN 2019

Envio das matrizes, das provas, dos critérios de correção3 e da grelha
“Exames julho 2019 – Funções e Especificidades”, em formato “PDF”
para cursosprofissionais@aelourinha.pt

Em 01/JUL 2019

Divulgação das matrizes e do calendário das provas.

De 15 a 19/JUL 2019

Período em que se realizarão as provas.

A partir de 16/JUL 2019

Levantamento das provas para correção, na direção do AEL.

Até 26/JUL 2019

Entrega das provas corrigidas (na direção do AEL), das pautas (nos
serviços administrativos) e da regularização dos termos e dos registos
biográficos.

Em 31/JUL 2019

Afixação das pautas.

A Coordenação dos Cursos Profissionais
Lourinhã, 17 de setembro de 2018

3

Só se preenche o formulário dos critérios de correção, caso o docente corretor não seja o autor da
prova.
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