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Cronograma de final de ano letivo 2016-2017 

6 de junho – 3.ª feira 
5.os ANOS 6.os ANOS 7.os ANOS 8.os ANOS 9.os ANOS 

Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas 
Atividade de PADDLE 
Praia do Molhe Leste 

8:15 às 16:00 
 

7 de junho – 4.ª feira 
5.os ANOS 6.os ANOS 7.os ANOS 8.os ANOS 

Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas 

 

8 de junho – 5.ª feira 
5.os ANOS 6.os ANOS 7.os ANOS 8.os ANOS 

Prova de aferição de HGP 
8:30 ás 10:30 

Atividade de PADDLE 
Praia do Molhe Leste 

8:15 às 16:00 

Atividade de PADDLE 
Praia do Molhe Leste 

8:15 às 16:00 

 

Atividade de EV 
“Desenhar a Fortaleza” 

10:30 às 13:15 

Prova de aferição de FQ/CN 
10:30 às 12:30 

ALMOÇO 

Almoço Atividades letivas 
14:30 às 17:00  

Nota 1 
Atividades letivas 

14:30 às 16:00 
Nota 1: 8.ºD e 8.ºE não têm EMRC. 

9 de junho – 6.ª feira 
5.os ANOS 6.os ANOS 7.os ANOS 8.os ANOS 

Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas 

 

12 de junho – 2.ª feira 
5.os ANOS 6.os ANOS 7.os ANOS 8.os ANOS 

 
  Prova de aferição de PORT 

8:30 ás 10:30 
Atividades desportivas no 

campo de jogos e no 
ginásio 

9:00 às 13:15 

Atividades desportivas no 
campo de jogos e no 

ginásio 
9:00 às 13:15 

Prova de aferição de 
MAT e CN  

10:30 às 12:30 

Atividades desportivas no 
campo de jogos e no ginásio 

10:30 às 13:15 
 

ALMOÇO 

Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas 

 

13 de junho – 3.ª feira 
5.os ANOS 6.os ANOS 7.os ANOS 8.os ANOS 

Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas 
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14 de junho – 4.ª feira 
5.os ANOS 6.os ANOS 7.os ANOS 8.os ANOS 

Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas Atividades letivas 

Durante a tarde preparativos do Arraial 

ARRAIAL DOS OCEANOS 18:00h 
 

15 de junho – 5.ª feira 

FERIADO 
 

16 de junho – 6.ª feira 
5.os ANOS 6.os ANOS 7.os ANOS 8.os ANOS 

CAMINHADA PELA SAÚDE (manhã) 
No período da tarde não há atividades letivas 

Preparação das reuniões de avaliação  
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Cronograma de final de ano letivo 2016-2017 

Para turmas de 5.ºano 
No dia 8 de junho – 5.ª feira 
● As turmas de 5.ºano entram às 8:30h e realizam a prova de aferição de HGP. Após a prova os alunos dirigem-se para o bar e esperam pelos 
professores que os acompanharão á Fortaleza de Peniche para desenvolver a atividade “Desenhar a Fortaleza”. A preparação dos materiais 
necessários ficará ao encargo dos professores de EV de 5.os anos. Esta atividade decorre das 11:00h (saída da escola) às 13:15h (chegada à 
escola) e cada turma será acompanhada por dois professores. A deslocação far-se-á a pé. No período da tarde haverá aulas com exceção do 
Apoio ao Estudo de Ciências na turma 5.ºA. O almoço no refeitório está garantido para os alunos que têm senha. 
No dia 12 de junho – 2.ªfeira 
● As turmas de 5.ºano entram às 10:30h e realizam a prova de aferição de MAT/CN. O almoço no refeitório está garantido para os alunos 
que têm senha. No período da tarde haverá aulas. 
No dia 16 de junho – 6.ªfeira 
● Professores e alunos de todas as turmas entram às 9:00h. Haverá a caminhada pela saúde. Cada turma será acompanhada por dois 
professores. O almoço no refeitório está garantido para os alunos que têm senha. À tarde não haverá aulas. 

 

Para turmas de 6.ºano 
No dia 8 de junho – 5.ª feira 
● As turmas de 6.ºano entram às 8:15h e participarão na atividade de Paddle na praia do Molhe Leste. Esta atividade decorre durante todo 
o dia até às 16:00h e as turmas serão acompanhadas por dois professores. A deslocação far-se-á de autocarro. Alunos e professores deverão 
levar almoço e lanche, bem como vestuário e calçado adequado a uma atividade na praia. Os alunos deverão levar também toalha de praia, 
calções de banho/fato de banho/biquíni, boné/chapéu e protetor solar. 
No dia 12 de junho – 2.ªfeira 
● As turmas de 6.ºano entram às 9:00h e realizam atividades desportivas no campo de jogos/ginásio durante toda a manhã. O almoço no 
refeitório está garantido para os alunos que têm senha. No período da tarde haverá aulas. 
No dia 16 de junho – 6.ªfeira 
● Professores e alunos de todas as turmas entram às 9:00h. Haverá a caminhada pela saúde. Cada turma será acompanhada por dois 
professores. O almoço no refeitório está garantido para os alunos que têm senha. À tarde não haverá aulas. 

 

Para turmas de 7.ºano 
No dia 8 de junho – 5.ª feira 
● As turmas de 7.ºano entram às 8:15h e participarão na atividade de Paddle na praia do Molhe Leste. Esta atividade decorre durante todo 
o dia até às 16:00h e as turmas serão acompanhadas por dois professores. A deslocação far-se-á de autocarro. Alunos e professores deverão 
levar almoço e lanche, bem como vestuário e calçado adequado a uma atividade na praia. Os alunos deverão levar também toalha de praia, 
calções de banho/fato de banho/biquíni, boné/chapéu e protetor solar. 
No dia 12 de junho – 2.ªfeira 
● As turmas de 7.ºano entram às 9:00h e realizam atividades desportivas no campo de jogos/ginásio durante toda a manhã. O almoço no 
refeitório está garantido para os alunos que têm senha. No período da tarde haverá aulas. 
No dia 16 de junho – 6.ªfeira 
● Professores e alunos de todas as turmas entram às 9:00h. Haverá a caminhada pela saúde. Cada turma será acompanhada por dois 
professores. O almoço no refeitório está garantido para os alunos que têm senha. À tarde não haverá aulas. 

 

Para turmas de 8.ºano 
No dia 8 de junho – 5.ª feira 
● As turmas de 8.ºano entram às 10:30h e realizam a prova de aferição de FQ/CN. O almoço no refeitório está garantido para os alunos que 
têm senha. No período da tarde haverá aulas com as seguintes condicionantes: 8.ºD e 8.ºE não têm EMRC. 
No dia 12 de junho – 2.ªfeira 
● As turmas de 8.ºano entram às 8:30h e realizam a prova de aferição de Português. Após a prova realizam atividades desportivas no campo 
de jogos/ginásio. O almoço no refeitório está garantido para os alunos que têm senha. No período da tarde haverá aulas. 
No dia 16 de junho – 6.ªfeira 
● Professores e alunos de todas as turmas entram às 9:00h. Haverá a caminhada pela saúde. Cada turma será acompanhada por dois 
professores. O almoço no refeitório está garantido para os alunos que têm senha. À tarde não haverá aulas. 

 

Para turmas de 9.ºano 
No dia 6 de junho – 3.ª feira 
● As turmas de 9.ºano entram às 8:15h e participarão na atividade de Paddle na praia do Molhe Leste. Esta atividade decorre durante todo 
o dia até às 16:00h e as turmas serão acompanhadas por dois professores. A deslocação far-se-á de autocarro. Alunos e professores deverão 
levar almoço e lanche, bem como vestuário e calçado adequado a uma atividade na praia. Os alunos deverão levar também toalha de praia, 
calções de banho/fato de banho/biquíni, boné/chapéu e protetor solar. 

 

● Para todas as turmas: Na semana de 12 a 16 de junho não haverá aulas de apoio, apoio ao estudo, SED’s e tutorias. O GAA continuará em 

funcionamento. 


