
 

 

             

                                                                                                                         

 

 Aos Encarregados de Educação 
 

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

 1 – Atividades Extracurriculares 

 

 No dia 1 de Outubro começam as atividades Extracurriculares. Os alunos devem trazer o 

 respetivo equipamento de acordo com as atividades em que estão inscritos.  

 The Inventors iniciam a atividade dia 28 de setembro. 

 Se algum Encarregado de Educação pretender inscrever o seu educando, agradecemos que façam 

 a inscrição com a maior brevidade possível. 

 Os horários e informações das respetivas atividades encontram-se disponíveis no site do 

 Colégio também enviamos para casa.   

  

 2 - Dia do Animal no Colégio 

 

 No próximo dia 4 de outubro vamos festejar o dia do animal no nosso Colégio.   

 Convidamos os animais e os respetivos donos a participarem no convívio entre as 9h00 e as 

 10h00. Contamos com a presença de todos. 

 

 3 - Parabéns Alfa-Beta! 46º Aniversário do nosso Colégio 

 

 No próximo dia 7 de outubro o nosso Colégio comemora o seu 46º aniversário.  

 No dia 8 de outubro vamos comemorar a data com algumas surpresas.  

 

 4 - Escola Virtual - 1º Ciclo 

 

 Pedimos aos Pais que verifiquem se conseguem aceder à escola Virtual, os códigos para o 

 corrente ano letivo já foram enviados para casa. 

 As professoras semanalmente irão enviar tarefas. Estejam atentos. 

 Em caso de dúvida entrem em contato com a professora ou utilizem o email de esclarecimento da 

 escola virtual. 

  

 5 -Fardamento escolar 

 

 Pedimos aos Pais para estarem atentos ao fardamento escolar dos seus educandos. 

  Tendo em conta as atividades curriculares diárias as crianças devem apresentar-se 

 devidamente fardadas 

 Os horários estão disponíveis no site, atenção aos dias de equipamento desportivo. 

 

 6 - Halloween  

 

 No dia 31 de outubros vamos todos brincar ao Halloween. 

 As crianças de creche e jardim de infância podem vir mascarado de casa, os alunos de 1ºciclo 

 devem trazer o disfarce num saco identificado para poderem brincar no período da tarde.  
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