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Querido aluno,  

 

Queremos dar-te as boas vindas a mais um ano escolar. Para que tudo corra da melhor 

forma, aqui ficam algumas regras e dicas para o teu dia a dia: 

 

 Estar nas aulas é o melhor caminho para fazeres aprendizagens e teres bons 

desempenhos. Por isso, não faltes às aulas nem chegues atrasado (só em situações 

devidamente justificáveis). 

 O trabalho organizado e contínuo leva ao sucesso. Não te esqueças que deves 

trabalhar e estudar para bons resultados alcançar!  

 Lembra-te das tuas ferramentas de trabalho, que é como quem diz, do material para 

as aulas. 

 A Escola tem à tua disposição recursos que podes e deves utilizar como a Biblioteca 

e o Centro de Recursos, onde além de estudar podes divertir-te dando asas à tua 

imaginação e criatividade. Mas, não te esqueças, que ao utilizares estes recursos há 

regras a cumprir. 

 A Escola não tem só espaços de estudo! Tens à tua disposição outros serviços onde 

podes comer (refeitório, bar), conversar e resolver questões da tua vida escolar 

(secretaria e ASE). 

 Não te esqueças que ao entrares na Escola deves ter sempre contigo o teu 

documento de identificação do Agrupamento (caderna escolar e/ou cartão SIGE). 

 Na escola também há colegas, professores e assistentes. Portanto, respeita os 

espaços e não estragues o que o que é de todos! 

 Não faltes ao respeito a nenhum membro da escola (professores, assistentes e/ou 

colegas) há sempre outras formas de resolver o teu problema; 

 Segue os conselhos dos professores e dos assistentes, eles estão aqui para te 

ajudar. 

 Quando não concordares com qualquer decisão dos professores ou da escola não te 

aborreças nem tomes atitudes precipitadas. Fala com alguém responsável, com o teu 

mentor ou com quem tenhas mais confiança. 

 Se os teus pais te perguntarem alguma coisa sobre a Escola ou sobre as aulas a que 

não saibas responder, diz-lhes para falar com o teu professor/diretor de turma. 

 

Não te esqueças que a escola também fala com os teus pais quando te portas bem!!! 


