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Dia do Diploma – 26 de setembro de 2014 

 

Informação à comunidade educativa 
 

Considerando os condicionalismos existentes na escola em termos de 

condições logísticas, dado que tanto a sala polivalente como a sala 

multimédia não reúnem as melhores condições para receber condignamente a 

comunidade educativa. Considerando também o facto de ser difícil conciliar a 

entrega dos diplomas aos finalistas do secundário que já estão, nesta data, a 

iniciar a sua vida universitária (têm sido muito poucos os que comparecem 

neste dia para receber o diploma). Considerando ainda, no que diz respeito às 

menções de excelência, que a sua atribuição constitua um estímulo para 

quem as recebe, mas também um contributo para a construção do modelo de 

aluno de excelência que se pretende, foi decidido o seguinte:  

 
1. No que diz respeito às menções de excelência, entregues habitualmente nesta 

data e tendo em vista envolver e motivar todos os alunos da escola, a entrega 

das mesmas será feita pela Direção em contexto de sala de aula, ao longo da 

semana de 22 a 26 de setembro. 

 

2. No que diz respeito aos diplomas, serão entregues dia 26 às 15h30, na 

Biblioteca Navegar, aos alunos finalistas que confirmarem a sua presença 

nesta sessão. Será igualmente entregue o prémio Junta de Freguesia de 

Belém, no valor pecuniário de 500 euros, gentilmente oferecido pela Junta de 

Freguesia, que distingue o melhor aluno que finalizou o ensino secundário.  

A confirmação da presença nesta sessão deverá ser feita para o endereço 

eletrónico diadodiploma@aerestelo.pt até 4ª feira, dia 24, às 20.00 horas. Os 

alunos que não puderem estar presentes terão a possibilidade de levantar o 

diploma nos Serviços Administrativos, a partir de 29 de setembro, mediante 

apresentação de identificação comprovativa. 

 

                                   O Presidente da C.A.P. 

 
 


