
 

 

             

                                                                                                                         

 

 

 Aos Encarregados de Educação 

 
 

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

 

 

1. Boas Vindas ao novo ano escolar! 

 

O novo ano escolar está prestes a começar e queremos dar a conhecer algumas orientações e 

informações importantes para o seu bom funcionamento. 

Agradecemos aos Pais dos nossos alunos a confiança que depositam no nosso Colégio. 

Aproveitamos para dar as boas vindas aos novos Alunos e Pais. 

 

2. Início do Ano Letivo 2019/20 

 

O ano letivo 2019/20 vai iniciar nas seguintes datas para as respetivas valências: 

 

  Data Valências 

02/09/2019 Creche, J.I., Pré-escolar 

05/09/2019 1º Ciclo 

 

De 2 a 4 de setembro as professoras do 1º Ciclo irão promover atividades lúdicas com os seus alunos. 

Contamos com a presença de todos.  

 
3. Calendário geral das atividades, material escolar e horários 

 

   O calendário geral das atividades escolares, material escolar e horários 2019/20  

    encontra-se disponível, para consulta, no site do colégio. 

 

4. Fardamento Escolar 

 

Informamos os Pais que o fardamento escolar está disponível no Colégio, basta fazerem o pedido por 

email, ou através do preenchimento do formulário. 

As crianças de Creche, Jardim de Infância e Pré-escolar devem apresentar-se devidamente 

fardadas a partir do dia 2 de setembro, os alunos de 1º Ciclo a partir do dia 5 de setembro. 

Pedimos aos pais que identifiquem todo o fardamento escolar dos seus educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

Circular Informativa de setembro 2019 



 

 

5.  Reunião de Pais 

 

   Relembramos as datas das reuniões de Pais: 

 

 

Data Sala / Ano Horário 

03/09/2019 1º Ano 

2º Ano 

17h00 

18h00 

04/09/2019 3º Ano 

4º Ano 

17h00 

18h00 

09/09/2019 3 Anos 17h00 

10/09/2019 4 Anos 17h00 

11/09/2019 5 Anos 17h00 

 

6. Atividades extracurriculares 

 

Todas as atividades extracurriculares iniciam a 1 de outubro, no decorrer do mês de setembro  

iremos enviar informação e ficha de inscrição. 

 

 

A Direção, 

 

Ana Sofia Natário 

 

A Equipa do Colégio Alfa-Beta deseja a TODOS 

os Alunos e Familiares um excelente novo ano letivo 2019/20 


