
 

 

 
 
                
                                                                                                                     
 
 
 
                                                           
 

Aos Encarregados de Educação 
 

 
 

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

1. Halloween;  

2. Visita de estudo - Herdade das Parchanas (Apanha da azeitona); 

3. A equipa No Men Photography (fotografo); 

4. São Martinho - Magusto 

5. Dia Nacional do Pijama - Creche, Jardim de Infância e 1º Ciclo; 

6. Campanha de Solidariedade  - Associação Edificar a Esperança 

 

 

 

1. Halloween  

 

 Agradecemos a participação dos pais na decoração dos corredores do nosso Colégio. 

 No dia 31 de outubro vamos todos brincar ao Halloween. 

 As crianças de creche e jardim de infância podem vir mascarados de casa, os alunos de 

 1ºciclo devem trazer o disfarce num saco identificado para poderem brincar no período da 

 tarde. 

 Doçura ou travessura!? No dia 31 de outubro pedimos aos pais para enviarem um docinho o 

 mais saudável possível para podermos partilhar à hora do lanche. 

 

 

       2. Visita de estudo - Parchanas (Apanha da azeitona) 

 

 Está agendada uma visita de estudo para o próximo dia 9 de novembro à herdade das 

 Parchanas em Alcácer do Sal, a saída do Colégio está prevista para as 8h45 e o regresso 

 para as 17h15. 

 As Crianças devem vestir calças de ganga, polo branco e t-shirt de educação física, casaco 

 de fato de treino ou polar do colégio e ténis. Mochila com uma garrafa de água e muda de 

 roupa  prática. 

 No dia da visita a atividade The Inventors irá decorrer das 17h30 às 18h30 e o Zumba Kids 

 será compensado na quarta feira dia 7 de novembro. 

 

 

 

 

Circular Informativa de novembro 2018 



 

 

 

 

 

       3. A equipa No Men Photography ( fotografo) 

 

 

 Enviamos para casa a circular das fotografias do Natal, agradecemos que os pais se 

 pronunciem com a maior brevidade possível. 

 

 
 4. São Martinho - Magusto  

 

 No próximo dia 12 de Novembro vamos festejar o dia de São Martinho. Para tal cada criança 

 deverá trazer meia dúzia de castanhas golpeadas.  

 Alterámos o dia do nosso magusto de 9 para dia 12 de novembro. 

 

 

5. Dia Nacional do Pijama - Creche, Jardim de Infância e 1º Ciclo 

 
 No dia 20 de novembro, o setor de creche, jardim de infância e 1º Ciclo vão  participar  

 no Dia Nacional do Pijama - um dia divertido, educativo e solidário. 

 «Momentos Pijama» lembram «Momentos Família», pelo carinho, pela cumplicidade,  pela 

 história que se conta à noite, pelo aconchego, pela ternura. Por isso, neste dia, as Crianças 

 devem vir vestidas de pijama para o Colégio. 

 Iremos enviar para casa informação detalhada. 

 

 

6. Campanha de Solidariedade - Associação Edificar a Esperança 

 
Este ano a nossa campanha de solidariedade irá reverter a favor da associação edificar a 

 esperança, em breve iremos facultar mais informação. 

 

 

 

 A Direção    

 Ana Sofia Natário                                     


