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Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva
Cod: 151312

AVISO Nº 24 / 2020
Inscrições para as provas da Época Especial de Setembro dos
Cursos. Profissionais

Avisam-se os alunos dos Cursos Profissionais com Módulos/UFCDs em atraso que as inscrições para
provas de época Especial de Setembro decorrem de 16 a 20 de Julho.
O agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva emite as seguintes orientações para a realização das
inscrições:
1 - A época especial de Setembro dos Cursos Profissionais destina-se, a alunos de todos os Cursos
Profissionais e a alunos externos que pretendem realizar provas de módulos/UFCDs em atraso.
2 - O AECP disponibiliza o Boletim de inscrição, em formato editável que segue em anexo ao aviso.
3 - Os alunos, ou os seus encarregados de educação, devem descarregar, preencher e enviar o referido
Boletim, para o endereço de correio eletrónico: eb23castelopaiva@hotmail.com até às 16 horas do

dia 20 de Julho e como assunto do email, deverão indicar: “Inscrição em provas dos Cursos
Profissionais”.
Não há inscrições presenciais.
4 - Será cobrada a quantia de 5 euros por cada módulo/UFCD em que se inscrevem. Esse montante tem
de ser liquidado, presencialmente nos serviços administrativos, no dia da realização da prova, antes da
realização da mesma e será devolvido no caso de o aluno obter aproveitamento.
Os valores a restituir deverão ser reclamados no prazo de 30 dias após a afixação dos resultados das
provas e mediante a apresentação do recibo passado no ato de inscrição.
5 - O calendário da realização das provas e da afixação dos resultados será divulgado na página
eletrónica do AECP no início de setembro.
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