
 Circular nº 006/CK/EE/19 

Maputo, 2 de Outubro de 2019  
 

 

CIRCULAR 
 

 

 

 

Caro Pai e/ou Encarregado de Educação! 

 

Através deste documento, a Direcção do Colégio informa-o do seguinte: 

 

1. Calendário Escolar 
 

No dia 26 de Agosto teve início o 3º trimestre lectivo do ano lectivo de 2019, estando o seu término 

previsto para os dias 31 de Outubro (quinta-feira), para as classes sem exame (8ª, 9ª e 11ª) e 7 de 

Novembro (quinta-feira), para as classes com exame (10ª e 12ª). 
 

As classes sem exame vão realizar os TESTES GERAIS no período de 1 a 7 de Novembro. Os calendários 

dos testes gerais e exames serão fornecidos numa circular, que será enviada aos pais e/ou encarregados de 

educação na última quinzena de Outubro. 

 

2. Situação pedagógica até ao mês de Setembro 
 

Com o propósito de obtermos uma imagem, o mais próximo possível, da situação final dos nossos alunos, 

levá000000033.0.23023mos a cabo, no dia 28 de Setembro, o 3º Corte Avaliativo. O processo consistiu, 

entre outras actividades, no cálculo e análise das “médias anuais”, tendo como base todas as avaliações 

feitas de Fevereiro a Setembro. As notas médias resultantes deste procedimento foram lançadas nas 

cadernetas escolares, que lhe serão disponibilizadas, no dia 7 de Outubro (segunda-feira). Assim, apelamos 

para que, uma vez recebida a caderneta do seu educando, analise com ele a sua situação, a fim de juntos 

definirem os passos seguintes. 

 

 

3. Matrículas e inscrições para o ano lectivo de 2020 
 

As matrículas dos alunos internos, para o ano lectivo de 2020, tiveram lugar de 3 a 13 de Setembro, na 

Secretaria do colégio, e as inscrições para os novos ingressos (alunos que pretendem frequentar o colégio 
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pela primeira vez, em 2020) terão lugar no dia 1 de Novembro (dia único). 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 18 de Novembro, para o ingresso na 

8ª classe. As MATRÍCULAS dos alunos seleccionados terão lugar de 2 a 4 de Dezembro. 
 

4. Reuniões Finais com Pais e/ou Encarregados de Educação 
 

Nos dias 8 e 9 de Outubro (terça e quarta-feira) terão lugar as últimas reuniões ordinárias com os pais e/ou 

encarregados de educação, com o objectivo de fornecer informações relativas ao fim do ano lectivo, 

especificamente no que se refere aos testes gerais (calendário, materiais necessários, regulamento), 

critérios de transição (para as classes sem exames), exames nacionais (calendários, critérios de admissão, 

critérios de aprovação). As reuniões terão a duração de, aproximadamente, 60 minutos e obedecerão ao 

seguinte horário: 
 

Dia 8 de Outubro (terça-feira) – 18.15 às 19.15 horas 

1º CICLO 2º CICLO 

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

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

Dia 9 de Outubro (quarta-feira) – 18.15 às 19.15 horas 

1º CICLO 2º CICLO 

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

SALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. Feira Gastronómica 
. 

No âmbito da celebração do 28º aniversário do Colégio Kitabu, realizou-se no sábado, dia 14 de Setembro, 

uma feira gastronómica que contou com a presença de alunos, professores, trabalhadores não docentes, pais 

e/ou encarregados de educação, entre outros.  
 

A Direcção do Colégio agradece a todos os pais e/ou encarregados de educação pela colaboração e 

participação no evento. 
 

Com os melhores cumprimentos! 
 

A Directora do Colégio 
 

______________________ 

Helena Raquelina Mataveia 

 

 

 


