QUESTÕES FREQUENTES E RESPETIVAS RESPOSTAS

QUESTÃO

RESPOSTA

Quando são as receções dos alunos
com os Diretores de Turma na GHD e
na JCP ?
Quando são as receções dos alunos
com os Professores na EB SAC e na EB
CONV ?
Quando são afixadas as turmas
definitivas ?
Qual é o horário da Secretaria (Escola
Sede) ?
O que é preciso fazer para pedir uma
transferência de um aluno ?
Para completar um processo
matrícula o que é preciso fazer ?

de

(Por
exemplo,
Encarregados
de
Educação que foram contactados para
tratar de formulários em falta)
Para pedir diplomas, certificados de
matrícula
ou
certificados
de
equivalência, o que fazer ?
Aulas, quando começam ?

Problemas com os vouchers MEGA dos
manuais escolares
Quando serão as reuniões dos
Diretores
de
Turma
com
os
Encarregados de Educação na EB GHD
e na ES JCP ?

Nos dias 16, 17 e 18 de manhã.
O horário para cada turma será afixado na GHD e na JCP e colocado nas páginas das escolas.
Os alunos têm MESMO que estar presentes nas receções. É sempre aconselhável mas este ano ainda mais por
causa das informações sobre as regras relacionadas com a pandemia COVID.
No dia 18 de acordo com horário a afixar na respetiva escola.
Os alunos têm MESMO que estar presentes nas receções. É sempre aconselhável mas este ano ainda mais por
causa das informações sobre as regras relacionadas com a pandemia COVID.
No dia 14 ou 15.
Serão afixadas todas na escola sede e nas escolas respetivas
Das 9h às 13h até 30 de setembro.
O atendimento tem que ser marcado telefonicamente para 219897740.
Enviar mail para secretaria.alunos@aeghd.pt
Indicando nome do aluno e do encarregado de educação, escola onde o aluno se encontra e número de
telefone do encarregado de educação
Devem vir à receção da escola sede (das 8.30h às 18.30h) buscar os impressos correspondentes ao ano de
escolaridade, levam para preencher em casa e marcam atendimento na secretaria para virem entregar.

Enviar mail para secretaria.alunos@aeghd.pt
Indicando nome do aluno, ano, curso, tipo de documento. Será respondido.
Os alunos começam a cumprir o horário das suas respetivas turmas a partir do dia 21 de setembro.
Os alunos têm MESMO que estar presentes nas receções. É sempre aconselhável mas este ano ainda mais por
causa das informações sobre as regras relacionadas com a pandemia COVID.
Os EE devem aguardar mais um pouco pois há ainda problemas relacionados com as plataformas informáticas.
Se não conseguirem obter os vouchers até 14 de setembro, devem enviar um mail para
direcao.alunos@aeghd.pt com nome do aluno, ano, turma e disciplina(s) em que têm problemas
Os diretores de turma agendarão as reuniões a partir do dia 28 de setembro. Através da Caderneta do Aluno,
no Ensino Básico, ou através de convocatória no Ensino Secundário e na Via Profissionalizante.

