DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA

Comunicação Interna n.º 2619.20

Enfrentamos uma situação excecional com consequências muito severas nas nossas vidas
e que nos coloca grandes desafios, mas, com todas as nossas limitações estamos a construir respostas pedagógicas e organizativas que respondam às necessidades da nossa Comunidade Educativa e em especial encontrar resposta às necessidades dos nossos alunos.
Finalizado o processo de realização dos exames nacionais e atendendo a que o acesso às
escolas está condicionado pelas medidas tomadas face à pandemia COVID-19, informamos
o seguinte:
1. Os resultados (notas) dos exames, realizados na Escola Secundária da Trofa, serão afixados nos locais habituais na Escola Secundária, no dia 03 de agosto de 2020, mas o acesso para a sua consulta será condicionado à lotação do espaço e serão exigidas as recomendações da Direção Geral da Saúde (uso de máscara, distanciamento, higienização/desinfeção entre outras…)
2. O pedido de consulta de prova deve ser feito on line, sendo descarregado, preenchido e anexado através do link (aqui), alojado na página Web do Agrupamento, e resgatado
(no dia útil seguinte ao pedido e após informação de conclusão do processo) na papelaria,
mediante pagamento dos encargos, nas horas normais de expediente.
3. O processo de reapreciação de prova deve ser feito on line, sendo descarregado,
preenchido e anexado através do link (aqui), alojado na página Web do Agrupamento para
posteriormente serem impressos e assinados. O requerimento deve ser formalizado nos
dois dias seguintes ao prazo da consulta da prova. A sua validação é formalizada presencialmente mediante assinatura do modelo e respetivo pagamento.
4. No caso de terem alguma dificuldade no acesso a estas informações devem contactar,
pelo email institucional, os serviços administrativos (sa@aetrofa.com), para que se encontre
solução para o constrangimento.
Estas informações não dispensam a leitura da NORMA 02/JNE/2020 (aqui).
Trofa, 01 de agosto de 2020
O Diretor
PAULINO
RODRIGUES
MACEDO

Assinado de forma digital por
PAULINO RODRIGUES MACEDO
DN: cn=PAULINO RODRIGUES
MACEDO, o=Diretor,
ou=Agrupamento de Escolas da Trofa,
email=direcao@aetrofa.com, c=PT
Dados: 2020.08.02 23:57:58 +01'00'

Rua Dr. Augusto Pires de Lima, 228 – 4785-313 TROFA
Tel: 252490410 - Fax: 252490419
Email: sa@aetrofa.com

