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Aos Encarregados de Educação 
             
 
 

 
Pais, agradecemos a vossa melhor atenção para os seguintes pontos:  

 
 
Assuntos: 

 
1. Campanha de Solidariedade Edificar a Esperança;  
2. Festa de Natal; 
3. Troca de prendas; 
4. Fotografias de Natal; 
5. Avaliações do 1º Período – Pré-escolar e 1º Ciclo; 
6. Férias de Natal – Inicio do 2º período; 
7. Programa de ocupação dos alunos nas Férias de Natal. 

 
 

 
1. Campanha de Solidariedade Edificar a Esperança 
 
Este ano a nossa campanha de solidariedade reverte a favor da associação Edificar a 
Esperança. 
Com vista à angariação de meios e apoios que revertam direta e exclusivamente para as 
necessidades da Susana Palma, a família e os amigos criaram, no passado dia 11 de dezembro 
de 2017, a “Associação Edificar a Esperança”. 
Estamos a ajudar esta associação porque conhecemos a Susana, é mãe de duas crianças que 
andaram no nosso Colégio. 
 
Visitem a página do Facebook da associação em: 
https://www.facebook.com/pg/edificaraesperanca/about/?ref=page_internal 
 

Na secretaria do nosso Colégio está à venda as Bandanas azuis / laranja (5.00€) e  
pulseiras (1.00€). 
 
Agradecemos desde já a generosidade dos Pais. 
Contamos com a vossa ajuda. 
 

 
 

2. Festa de Natal 
 

 Estamos a preparar a Festa de Natal, que pretende ser o nosso presente e o dos vossos filhos.  
 Todos queremos dar o nosso MELHOR, pedimos a colaboração dos Pais relativamente aos 
 fatos e acessórios dos vossos filhos para a nossa  festa. 
 
 Pedimos que enviem dentro de um saco identificado até ao dia 10 de dezembro. 

 
 
Desde já contamos com a vossa presença. 
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3. Troca de Prendas – Creche, Jardim de infância e 1º Ciclo 
 

A troca de prendas de Natal, está agendada para o próximo dia 14 de dezembro. Agradecemos 
que cada criança entregue à respetiva Educadora / Professora uma prenda num valor igual ou 
superior a 7 euros até ao dia 10 de dezembro. Tratando-se de um gesto simbólico, valoriza-se, 
acima de tudo o Espírito Natalício.  
O presente deverá ser interessante para menina e menino. 
 
  
 
4. Fotografias de Natal 
 
Enviamos para casa as capas com as fotografias de Natal, os Pais interessados em repetições, 
devem entregar o formulário e o respetivo valor num envelope fechado, devidamente 
identificado, até ao próximo dia 7 de dezembro. 
 
 
5.  Avaliações do 1º Período Pré-escolar e 1º Ciclo 

 
Pais relembramos as datas das entregas das avaliações do 1º Período: Sala dos 5 Anos está 
agendada entre os dias 20 e 21 de dezembro, os pais devem combinar com a educadora Marisa 
Marques o dia/hora. 
 
1ºCiclo: 20 de dezembro (1º e  2º Ano), 21 de dezembro (3º e 4º Ano) das 9.00 às 16.00 horas. 
Os Encarregados de Educação devem entrar em contacto com a secretaria a fim de marcarem 
uma hora. 
 

 
5.  Férias de Natal 

 
O 1º Período termina a 14 de dezembro.  
O Colégio está encerrado nos dias 24, 26, 31 de dezembro e 2 de janeiro. 
O 2º Período começa a 3 de janeiro. 
 
 
6 . Programa de ocupação dos alunos nas Férias de Natal – Jardim de Infância e 1º Ciclo 

 
Durante as férias de Natal os docentes do jardim de infância e 1º Ciclo vão promover atividades 
lúdicas com o objetivo de ocupar os nossos alunos de uma forma divertida e produtiva. O 
programa irá decorrer entre os dias 17 a 28 de dezembro. 
Brevemente o programa estará disponível no site e Facebook do nosso Colégio. 
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