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COMUNICAÇÃO INTERNA 

Assunto: Exames 2019/2020 
 

Nº  CI 173.DP.2020 

Caros Alunos finalistas, 

 

Serve a presente comunicação para prestar algumas informações em 

relação aos exames 2019/2020, nomeadamente: 

i. O período para a realização dos exames decorrerá entre os dias 27 e 

31 de julho de 2020; 

ii. As inscrições serão efetuadas presencialmente, na secretaria da 

EPHTM, entre os dias 06 e 09 de julho de 2020; 

iii. Tal como descrito no Regulamento Interno, a inscrição em exames 

pendentes de anos anteriores implica o pagamento de uma caução no 

valor de 10€; 

iv. As matrizes dos exames ser-vos-ão enviadas pelos tutores, para o 

Vosso email (existe obrigatoriedade de confirmação da receção do 

documento); 

v. A calendarização das provas será afixada na escola e divulgada no 

site da EPHTM, no dia 23 de julho; 

vi. Quem necessitar de apoio deverá informar o seu tutor, que por sua 

vez entrará em contacto com o docente destacado da disciplina em 

questão para agilizar com o aluno a forma de concretizar esta tarefa; 

vii. Devem ter em atenção o documento que vos é enviado juntamente 

com esta comunicação “Procedimentos para atividades presenciais”, 

que será igualmente disponibilizado no site da Escola; 

viii. Não esquecer as restantes regras que constam do Regulamento 

Interno, em particular a obrigatoriedade do uso do uniforme e/ou 

farda técnica (neste caso em disciplinas da componente técnica). 

Espero que sejam bem-sucedidos nas Vossas avaliações! 
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Funchal, 03 de julho de 2020 
 
                                                             

                                          A Direção Pedagógica 
 

 ___________________________ 

    (Luís Oliveira) 

 

 


