COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
CIRCULAR Nº 12/3 de 9/01/2018
Assunto: Programa de Orientação Vocacional – Avaliação
Exmos. Encarregados de Educação dos alunos do 9º Ano,
No âmbito do Programa de Orientação Vocacional e com o objetivo de facilitar a tomada de
decisão relativamente ao prosseguimento de estudos de nível secundário, o Serviço de Psicologia
e Orientação propõe, como habitualmente, a realização de uma avaliação psicológica aos alunos
do 9º ano de escolaridade. Esta avaliação decorrerá em duas sessões coletivas, no colégio, nos
dias 19 e 24 de janeiro, entre as 14.30h e as 16h.
A realização desta avaliação é opcional e tem o custo de 40€, valor que deverá ser pago na
Secretaria do Colégio até ao dia 17 de janeiro. Só serão admitidos nas sessões de avaliação os
alunos que tiverem autorização por parte dos seus encarregados de educação, concedida através
do preenchimento do destacável, a entregar ao respetivo Diretor de Turma, até ao dia 17 de
janeiro. Para assegurarmos que todos os encarregados de educação tomaram conhecimento
desta iniciativa, solicita-se a entrega do destacável preenchido, quer autorize ou não a avaliação
proposta.
Desta avaliação, será elaborado um relatório individual, a entregar pessoalmente ao aluno, numa
reunião em pequeno grupo, a agendar entre os meses de fevereiro e abril. Posteriormente, a
psicóloga responsável pelo programa (Sara Simões) estará disponível para atender os
encarregados de educação para quaisquer esclarecimentos/informações adicionais; solicita-se
que as marcações sejam preferencialmente feitas através do e-mail: sara.simoes@cad.edu.pt.
Cumprimentos,
A Coordenadora do 3º Ciclo

A Responsável pelo POV

Ana Catalão

Sara Simões

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na qualidade de Encarregado de Educação do aluno nº__, _____________________________, do
9º ano, turma __, autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o meu educando a realizar a
avaliação de Orientação Vocacional, nos dias 19 e 24 de janeiro, das 14.30h e as 16h.
Assinatura: ________________________________

Data: ___ / janeiro/2018

