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    Assunto: Preparação para os Exames Nacionais  

    Ex.mo Senhor Encarregado de Educação 

O Projeto “Ganha o Sucesso” tem como objetivo preparar os alunos dos 11º e 12º anos para os Exames 

Nacionais. A partir do próximo dia 3 janeiro de 2017, vamos ter aulas suplementares com atividades de apoio 

orientadas com a finalidade de melhorar os resultados dos nossos alunos nos Exames Nacionais. 

 

Tendo em conta a distribuição horária semanal, cada aluno poderá inscrever-se à(s) disciplina(s) do seu 

interesse, indicando dois horários (grupos), por ordem decrescente de preferência. 
 

Disciplina Grupo Horário Sala 

Português P1 4ª feira - 15:25-16:15  AD2 

P2 5ª feira - 16:35-17:25 SC29 

Filosofia FL1 2ª feira – 13:25-14:15 SC35 

FL2 3ª feira – 15:25–16:15 LQ2 

FL3 5ª feira – 13:25–14:15 SA7 

FL4 6ª feira – 14:25 –15:15  AD1 

Matemática A M1 4ª feira – 15:25-16:15 LE 

M2 6ª feira – 8:15-9:05 SB24 

Geometria Descritiva A GD1 2ªfeira – 11:25–12:15 AD2 

GD2 2ªfeira- 14:25-15.15 SB24 

GD3 5ª feira- 15:25-16:15 PA 

 

           Nota: 1º - Os grupos formados devem ter um máximo de 10 alunos; 

                     2º - A admissão a estas aulas será feita pela ordem de inscrição; 

            3º-  A assiduidade é um fator importante para o sucesso, como tal, se o aluno faltar a mais de 3 aulas 

injustificadamente, será excluído, dando lugar a outro colega. 

 Os alunos interessados devem devolver o destacável ao Diretor de Turma que o fará chegar  à Direção ou para o 

endereço eletrónico: ganha.sucesso@aeermesinde.net 

 

Escola Secundária de Ermesinde,  

  

O Diretor, 
 

...................................................................................... 

 

 
Eu, ...................................................................................................... Encarregado de Educação do(a) aluno(a) 

........................................................................, nº ......... do .......º ano, turma .........  solicito a inscrição do meu (minha)  

educando(a) às seguinte(s ) disciplina(s) e grupo(s)  para as aulas de Preparação para Exames Nacionais: 

DISCIPLINA GRUPO (1ª OPÇÃO) GRUPO (2ª OPÇÃO) 

   

   

   

   

   

 

 

Data: ...............................                      Assinatura:......................................... .................................................... 
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