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Maputo, 25 de Outubro de 2019 
 

 
 

CIRCULAR 
 
 

 

Caro Pai e/ou Encarregado de Educação! 
 
 
 

Pela presente circular, a Direcção do Colégio pretende informá-lo do seguinte: 
 
1. Actualização do Calendário Escolar 

 

a) Classes com exame (10ª e 12ª): 
 

 Fim das aulas – 7 de Novembro 
 Divulgação dos resultados (cadernetas, relatórios académicos, pautas) – 13 de Novembro 
 Preparação para os exames – 13 a 18 de Novembro 
 Exames (1ª época) – 20 a 26 de Novembro 
 Exames (2ª época) – 9 a 13 de Dezembro 
 

b) Classes sem exame (8ª, 9ª e 11ª) 
 

 Fim das aulas – 31 de Outubro 
 Testes gerais – 1 a 7 de Novembro 
 Divulgação de resultados –  27 de Novembro 
 

2. Testes Gerais (Vide Anexo1) 
 

Todos os testes terão lugar no período da manhã, devendo ser realizados por todos os alunos das classes 
sem exame (8ª, 9ª e 11ª). No período dos testes, os alunos deverão: 
 estar na sala da prova 30 minutos antes da hora marcada para a sua realização; 
 vir devidamente uniformizados, sob pena de lhes ser interdita a entrada no recinto escolar; 
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 trazer consigo apenas o material indispensável à realização das provas (esferográfica azul ou 
preta, lápis  ou lapiseira, borracha, máquina de calcular e estojo completo de desenho), evitando 
portar pastas, cadernos, livros e outros objectos, pois não poderão levá-los à sala de aula nem 
deixá-los sob responsabilidade do colégio; 
 

 evitar envolver-se em situações que configuram fraude académica, nomeadamente troca de 
informações com colegas, uso de informações gravadas no telemóvel, uso de cábulas, entre 
outras, pois poderão hipotecar todo o trabalho feito ao longo do ano. 

 
 
3. Exames (Vide Anexo2) 

Conforme foi supramencionado, os exames nacionais serão realizados em duas épocas. Na primeira, os 
exames da 10ª e 12ª classes terão lugar nos períodos da manhã e tarde, respectivamente. No período de 
exames, a par do cumprimento das recomendações sobre o uniforme e a fraude académica acima 
apresentadas, os alunos deverão ainda estar na sala de exame 30 minutos antes da hora do seu início, 
fazendo-se acompanhar do Bilhete de Identidade, Passaporte, Cartão de Estudante ou DIRE. 
 
NOTA:  

 Na 12ª classe, só é permitido o uso do lápis HB, estando, portanto, proibido o uso de lapiseiras e 
de lápis com outras referências. A lapiseira só poderá ser usada no exame de DGD.  
 

 

4. Inscrições e Matrículas dos Novos Ingressos 
 

Os alunos que pretendem ingressar no colégio pela primeira vez, em 2020, poderão fazer a inscrição a 1 
de Novembro (dia único) na Secretaria. Depois de inscritos, os candidatos serão submetidos a testes 
diagnósticos/selectivos elaborados com base nos conteúdos mais importantes das classes anteriores. 
Caso sejam admitidos, poderão matricular-se nos dias 2, 3 e 4 de Dezembro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Critérios de Transição, Admissão e Aprovação  
 

Apresentamos, a seguir, extractos do Regulamento de Avaliação referentes à transição (8ª, 9ª e 11ª 
classes) e admissão aos exames (10ª e 12ª classes): 

 

Transição no 1º ciclo do ESG  
 

 Transita no 1º ciclo [8ª e 9ª classes] o aluno que cumulativamente reúna as seguintes condições: 
 

a) obtenha média global de frequência igual ou superior a 10 valores arredondados; 
b) obtenha nas disciplinas básicas (Português e Matemática) uma classificação final igual ou superior a 10 

valores arredondados; 
c) não tenha, nas disciplinas não básicas, nenhuma classificação final inferior a 8 valores; 
d) não tenha mais do que uma classificação final negativa nas disciplinas não básicas, incluindo as 

extracurriculares. 
 

Transição no 2º ciclo do ESG 
 

 A transição no 2º ciclo [11ª classe] é por disciplina, devendo o aluno obter uma classificação (médias anuais) 
igual ou superior a dez (10) valores arredondados, em cada uma das disciplinas do Plano de Estudos. 

 

 Também transita de classe o aluno com até duas classificações (médias anuais) não inferiores a oito (8) 
valores na 11ª classe, podendo matricular-se na 12ª classe. 

 

Admissão aos Exames 
     

 No Ensino Secundário Geral 1º Ciclo [10ª classe]: 
 

a) É admitido ao exame, o aluno que tenha média global, igual ou superior a 10 valores arredondados, com 
aproveitamento positivo em todas as disciplinas da 10ª classe; 

b) O aluno é admitido a exame por área curricular, desde que tenha média igual ou superior a 10 valores 
arredondados, com aproveitamento positivo em todas as disciplinas; 

 

 No Ensino Secundário Geral do 2º ciclo [12ª classe], o aluno é admitido ao exame, por disciplina, desde que a 
nota média do ciclo dessa disciplina (média final da 12ª classe) seja igual ou superior a 10 valores 
arredondados. 

 

 
Para mais detalhes, os critérios de transição (para as classes sem exame – 8ª, 9ª e 11ª), de admissão e de 
aprovação (para as classes com exame – 10ª e 12ª) poderão ser consultados na Caderneta Escolar, no 
Folheto Informativo para Pais e/ou Encarregados de Educação ou ainda no de Guia do Estudante. 
 
 
7. Encerramento do Ano Lectivo 
 

O encerramento do ano lectivo de 2019 terá lugar no dia 8 de Novembro. Neste dia teremos, no salão, 
uma exposição montada com diferentes trabalhos realizados pelos alunos nas diversas disciplinas, e 
ainda uma variedade de actividades culturais e desportivas, pelo que contamos, desde já, com a sua 
participação, caro pai e/ou encarregados de educação. 
 
NOTA: Em anexo damos-lhes a conhecer os calendários dos testes gerais e dos exames nacionais. 
 
Os nossos cumprimentos! 

 

A Directora do Colégio 

 

_________________________ 

Helena Raquelina Mataveia 



 
ANEXO 1 

 
CALENDÁRIO DOS TESTES GERAIS 

1º CICLO 

 

8ª
 e

  9
ª 

C
L

A
S

S
E

S
 

DATA HORA DISCIPLINA 

01.11.19 
(6ª feira) 

07:30 – 09:30  Língua Portuguesa  

10:00 – 11:30 Física  

04.11.19 
(2ª feira) 

07:30 – 09:30 Matemática  

10:00 – 11:30 Geografia  

05.11.19 
 (3ª feira) 

07:30 – 09:00 Língua Inglesa  

09:30 – 11:00 História  

 
06.11.19 

(4ª feira) 

07:30 – 09:00  Língua Francesa 

07:30 – 09:00 Biologia (8ª classe) 

09:30 – 11:00 Biologia (9ª classe) 

07.11.19 
(5ª feira) 

07:30 – 09:00 Química 

09:30 – 11:30 Educação Visual     

 
2º CICLO 

 

11
ª 

C
L

A
S

S
E

 

DATA HORA DISCIPLINA 
01.11.19 

(6ª feira) 
07:30 – 09:30 Língua Portuguesa  

10:00 – 11:30 Física  

04.11.19 
(2ª feira) 

07:30 – 09:00 Língua Inglesa 

09:30 – 11:00 História / Química  

05.11.19 
 (3ª feira) 

 

07:30  – 09:30 Matemática 

 
06.11.19 

(4ª feira) 
 

07:30 – 09:00 Introdução à Filosofia 

09:30 – 11:00 Biologia 

 
07.11.19 

(5ª feira) 

07:30 – 09:30 DGD  

07:30 – 09:00 Geografia 

09:30 – 11:00 Língua Francesa 
 



ANEXO 2  
 
 

CALENDÁRIO DE EXAMES 
 
 

10ª CLASSE 
 

DISCIPLINA 1ª ÉPOCA DURAÇÃO 2ª ÉPOCA DURAÇÃO 

Língua Portuguesa 20/11/2019 07:30h às 09:30h 09/12/2019 07:30h às 09:30h 

Biologia 20/11/2019 10:30h às 12:00h 09/12/2019 10:30h às 12:00h 

Matemática  21/11/2019 07:30h às 09:30h 10/12/2019 07:30h às 09:30h 

Geografia 21/11/2019 10:30h às 12:00h 10/12/2019 10:30h às 12:00h 

Química 22/11/2019        07:30h às 09:00h 11/12/2019 07:30h às 09:00h 

Língua Inglesa 22/11/2019 10:00h às 11:30h 11/12/2019 10:00h às 11:30h 

Física 25/11/2019 07:30h às 09:00h 12/12/2019 07:30h às 09:00h 

História 25/11/2019 10:00h às 11:30h 12/12/2019 10:00h às 11:30h 

 
 
 

12ª CLASSE 
 

DISCIPLINA 1ª ÉPOCA DURAÇÃO 2ª ÉPOCA DURAÇÃO 

Língua Portuguesa 20/11/2019 12:30h às 14:30h 09/12/2019 12:30h às 14:30h 

Introdução à Filosofia 20/11/2019 15:30h às 17:00h 09/12/2019 15:30h às 17:00h 

Matemática 21/11/2019 12:30h às 14:30h 10/12/2019 12:30h às 14:30h 

História 21/11/2019 15:30h às 17:00h 10/12/2019 15:30h às 17:00h 

Física 22/11/2019 12:30h às 14:30h 11/12/2019 12:30h às 14:30h 

Língua Francesa 22/11/2019 15:30h às 17:00h 11/12/2019 15:30h às 17:00h 

Química 25/11/2019 12:30h às 14:30h 12/12/2019 12:30h às 14:30h 

Língua Inglesa 25/11/2019 15:30h às 17:00h 12/12/2019 15:30h às 17:00h 

Geografia 26/11/2019 12:30h às 14:00h 13/12/2019 12:30h às 14:00h 

DGD 26/11/2019 15:00h às 17:00h 13/12/2019 15:00h às 17:00h 

Biologia 26/11/2019 15:00h às 16:30h 13/12/2019 15:00h às 16:30h 
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