Agrupamento de Escolas de Mangualde

Comunicação de resultados de provas e de final de módulo

A- As classificações de módulos só serão conhecidas depois das reunião dos respetivos
Conselhos de Turma de avaliação, como já é habitual. (realizam-se de 6 a 8 de Julho)
B- Classificação das provas e outros elementos.
1- Trabalhos e atividades realizadas durante o módulo. Os resultados devem ser conhecidos
através da pauta da disciplina, de informação por mensagem ou de informação direta
prestada pelo professor.
2- Provas de avaliação. Os resultados são divulgados através de pauta da disciplina de provas.
(de forma progressiva a partir de 6 de julho). Os professores podem contudo divulgar os
resultados das provas, aos alunos, da forma que entenderem.
Recordamos que existem duas aplicações com acesso a partir da página da secretaria e que permitem
a consulta da situação escolar. Basta clicar nas mesmas

Nestas plataformas os resultados apenas estarão disponíveis a partir da data da reunião-(Após o dia
8 de julho.) Na primeira aplicação, teremos o resultado da prova e do módulo. A consulta é feita com
o número de contribuinte, devendo o aluno mudar a senha. Na segunda aplicação ConsultAlunos –
são lançados apenas os módulos concluídos (classificação mínima de 10) ou por equivalência. Para
saber o vosso número de processo podem pedir ao diretor de turma. O Número de CC é o colocado
na ficha de inscrição. Obviamente que já podem consultar as faltas, bem como classificações de anos
anteriores.

Nota: Todas as informações são individuais, não sendo legalmente possível a publicação de
classificações em páginas da internet, acessíveis a outros alunos. Dessa forma, nunca serão
publicadas pautas de turma.
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