
 

 

         
          

                             
 

 

 

 

Exmo. (a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação,   
 
Pais,  
agradecemos a vossa melhor atenção para os seguintes pontos:  

 
 Assuntos: 
 

1. Avaliações do 2º Período ( Pré-escolar e 1º Ciclo); 

2. Férias da Páscoa; 

3. Transição para o 1º Ciclo - Projeto «Estamos a Crescer»; 

4. Transição para o 1º e 2º Ciclo. 

 

1. Avaliações do 2ºPeriodo (Pré-escolar e 1ºCiclo) 
 
As avaliações dos alunos do pré-escolar serão entregues pela docente da turma a partir do dia 11 de abril. 

As diretoras de turma do 1º Ciclo estarão disponíveis para entrega das avaliações do 2º período no dia11 de abril 

 (1º e 2º Ano) e 12 de abril (3º e 4º Ano) entre as 9.00 e as 16.30 horas.  

Os Encarregados de Educação devem entrar em contato com a secretaria. 

 
2. Férias da Páscoa 
 
O 2º Período termina a 5 de abril.  

A interrupção das atividades letivas irá decorrer entre o dia 8 a 18 de abril de 2019, inclusive. 

O 3º Período começa a 23 de abril. 

Relembramos que fechamos dia 22 de abril. 

 
 
3. Transição para o 1º Ciclo - Projeto «Estamos a Crescer» 
 
Durante o 3º Período os alunos do pré-escolar (sala dos 5 Anos) vão continuar com a transição para o 1º Ciclo. 

Iremos promover visitas ao setor do 1º Ciclo e receber a professora Luísa que irá dinamizar atividades com o 

objetivo de estreitar laços afetivos com os seus novos alunos , 

 

 
4. Transição para o 1º e 2º Ciclo  
 
Pedimos aos Encarregados de Educação dos alunos dos 5 Anos e 4º Ano para tratarem do Cartão de 

Cidadão ou verificarem a data de validade na medida em que irão precisar na transferência de Ciclo. Devem 

também verificar se têm o boletim de vacinas atualizado ( vacina dos 5/6 Anos e dos 10 Anos). 

 
 
A Direção  

Circular Informativa de abril 2019 


