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 Circular 005/CK/EE/19 

Maputo, 28 de Agosto de 2019  

 

CIRCULAR 
 

 

CARO PAI E/OU ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO! 
 

 

A Direcção do Colégio vem, através desta, dar-lhe a conhecer o seguinte: 

 

 

1. Resultados pedagógicos do 2º trimestre 
 

As CADERNETAS e os RELATÓRIOS ACADÉMICOS com o aproveitamento e comportamento 

dos alunos referentes ao 2º trimestre já se encontram disponíveis no sector de Material Didáctico e no 

seu email, desde o dia 19  de Agosto de 2019.  

 

A este respeito, gostaríamos de enfatizar o seguinte: 

 

 É de extrema importância que levante a caderneta do seu educando e ambos procedam a uma 

análise do aproveitamento, de modo a que juntos possam fazer uma planificação consciente das 

medidas a serem tomadas no 3º trimestre para manter, melhorar ou recuperar o aproveitamento 

pedagógico. 

 

 Caso não tenha recebido o relatório académico, por favor, informe ao Director de Turma, 

pessoalmente ou por intermédio do seu educando, ou ainda por correio electrónico para os 

endereços cesg1@colegiokitabu.edu.mz (para os alunos da 8ª, 9ª e 10ª classes) e 

cesg2@colegiokitabu.edu.mz (para os da 11ª e 12ª classes). 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aluno_______________________________________________________ Classe ______ Turma _______ 

 

 

O Encarregado de Educação 

________________________ 
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2. Reuniões de balanço do 2º trimestre (com Pais e/ou Encarregado de Educação) 
 

A Direcção do Colégio recorda-lhe que, conforme consta da Circular nº 004/CK/EE/19, de 31 de Julho 

de 2019, nos dias 3 e 4 de Setembro de 2019, terão lugar as reuniões de balanço do 2º trimestre lectivo. 

Os encontros serão orientados pelos Directores de Turma e terão a duração aproximada de 1 hora (60 

minutos), obedecendo ao seguinte horário: 
 

 

Dia 3 de Setembro (terça-feira) – 18.15 às 19.15 horas 

1º CICLO 2º CICLO 

CLASSE /TURMA 8ªA 8ªB 9ªA 9ªB 10ªB 10ªC 10ªE 11ªB2/4 11ªB1 12ªB1 12ªB4/C1 

SALA 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 
 

Dia 4 de Setembro (quarta-feira) – 18.15 às 19.15 horas 

1º CICLO 2º CICLO 

CLASSE /TURMA 8ªC  8ª D  9ªC  9ªD 10ªA 10ªD 11ªA   11ªB4/C1 12ªA 12ªB2/4 

SALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

A sua presença é de extrema importância para o sucesso escolar do seu educando. 

 

 

3. Calendário do 3º trimestre lectivo 
 

No dia 26 de Agosto de 2019 teve início o 3º trimestre lectivo, cujo término será nas seguintes datas: 

 31 de Outubro, para as classes sem exame (8ª, 9ª e 11ª classes); 

 7 de Novembro, para as classes com exame (10ª e 12ª classes).           

 

Os alunos das classes sem exame realizarão TESTES GERAIS de 1 a 7 de Novembro e o 

ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO será a 8 de Novembro de 2019. 

 

Os alunos da 10ª e 12ª classes farão os exames nacionais nas seguintes datas: 

 1ª época: 20 a 27 de Novembro; 

 2ª época: 9 a 13 de Dezembro. 
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4. Matrículas/Inscrições 

 
Na sequência da informação apresentada na Circular 004/CK/EE/19, de 31 de Julho de 2019, 

gostaríamos de vincar o seguinte: 
 

 As MATRÍCULAS para os alunos internos vão decorrer no período de 2 a 13 de Setembro, 

pelo que agradecíamos que todos os encarregados de educação interessados em que os seus 

educandos continuem no colégio em 2020 as efectuassem no período acima indicado, a fim de 

evitar que as suas vagas sejam atribuídas aos novos ingressos. O valor da propina de matrícula é 

de 6.000,00Mt (seis mil meticais). Informamos ainda que o Encarregado de educação deverá 

trazer consigo, no acto da matrícula, 3 fotografias tipo passe (recentes). Os respectivos requisitos 

poderão ser consultados junto à Secretaria do Colégio; 
 

 As INSCRIÇÕES dos novos ingressos (alunos que pretendem ingressar no colégio pela 

primeira vez, em 2020) terão lugar no dia 1 de Novembro. Todos os alunos inscritos serão, 

posteriormente, sujeitos a TESTES SELECTIVOS, os quais terão lugar nos dias 13 a 15 de 

Novembro, para o ingresso na 9ª e 10ª classes (caso existam vagas), e 2 de Dezembro, para o 

ingresso na 8ª classe. As MATRÍCULAS dos alunos seleccionados terão lugar de 9 a 11 de 

Dezembro. 
 

 

5. Feira Gastronómica 
 

A 5 de Setembro do corrente ano, o colégio completa 28 anos da sua fundação. A respectiva celebração 

terá lugar no dia 14 de Setembro (sábado) e envolverá, entre outras manifestações, actividades culturais, 

competições desportivas e uma feira gastronómica. 
 

A feira vem sendo preparada desde o 2º trimestre pelos alunos, sob supervisão dos respectivos directores 

de turma. A actividade estará aberta aos pais e/ou encarregados de educação.  
 

Convém ressalvar que o dinheiro resultante da feira é usado em acções de solidariedade.Com o dinheiro 

angariado no ano passado, foram realizadas, as seguintes acções: apoio às vítimas do ciclone IDAI na 

província de Sofala (compra de produtos não perecíveis e de higiene).     

 

 

6. Baile de Finalistas 
 

No dia 31 de Agosto de 2019, das 18:00 horas à meia-noite, no salão da Escola Secundária Josina 

Machel, terá lugar o Baile dos Finalistas da 12ª classe do Colégio Kitabu. No evento participarão, como 

intervenientes activos, os finalistas da 12ª classe e os respectivos pais e/ou encarregados de educação 

(representados pela Comissão de Pais) e, como convidados, outros alunos, professores e trabalhadores 

não docentes desta instituição de ensino. 
    
 

Sem mais, os nossos melhores cumprimentos. 

    

 

 

A Directora do Colégio 

 

_______________________ 

Helena Raquelina Mataveia 


