Circular Informativa de fevereiro 2019

Pais, agradecemos a vossa melhor atenção para os seguintes pontos:
Assuntos:
1.
2.
3.
4.

Carnaval;
Férias de Carnaval;
Inscrição anual para o ano letivo 2019/20
Alfa -Beta Party II

1. Carnaval
No próximo dia 1 de março vamos todos brincar ao Carnaval.
O tema é livre para todas as valências.
Vamos ter muitas surpresas!

Dia do AMIGO

Pais para que os festejos de Carnaval decorram com a normalidade e o civismo desejados,
seremos rigorosos no cumprimento das orientações da Direção de Serviços da Região Lisboa e
Vale do Tejo, expressas no Ofício Circular nº 6, de 13.01.2004. Assim sendo, os alunos só
poderão
trazer para o colégio serpentinas ou brinquedos inofensivos. Não poderão, portanto, trazer “confettis”,
sprays, bisnagas, balões de água, bombas, espadas, pistolas, nem qualquer outro objeto que possa
provocar ferimentos nos colegas.
2. Férias de Carnaval.
O Colégio está encerrado nos dias 4 e 5 de março.
No dia 6 de março faremos pausa escolar para o jardim de infância e 1º Ciclo.
As atividades letivas e atividades extracurriculares retomam a 7 de março.
3. Inscrição para o ano letivo 2019/20
No mês de fevereiro, iremos proceder à inscrição anual dos vossos filhos para o próximo ano
letivo 2019/20. No site do Colégio está disponível o regulamento interno de Creche, Jardim de
Infância e 1ºCiclo. O débito da renovação será no mês de março.
Agradecemos o envio do formulário da inscrição
4. Alfa-Beta Party II
Pais, está agendada para o próximo dia 22 de junho o ALFA-BETA PARTY II, e como não podia
deixar de ser, fica a promessa de que será mais um bonito convívio em que a Alegria e a
Criatividade estarão presentes. Será mais um momento de partilha para mais tarde recordarmos.
Contamos desde já com a presença de TODA a Família.

A Direção,
Ana Sofia Natário

