Ao Pais e/ou Encarregados de Educação
dos alunos dos 1º /2º e 3º Ciclos

Lisboa, 6 de junho de 2018
ASSUNTO: Festas de Final de Ano Letivo
Reuniões com Encarregados de Educação
Atividades de julho e agosto
1 – Festa de Final de Ano Letivo

Data

Hora
09,30h

1º Ciclo

Dia 23 de junho

2º e 3º Ciclos

15,00h

Alertamos os pais para o dever de cumprimento do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de
Dados) no que se refere ao registo de imagens durante a festa e divulgação das mesmas.
2- Apresentação das atividades extracurriculares
Ginástica desportiva,
Taekwondo
(1º ciclo)
Judo
Ballet
(1º ciclo/2º e 3º ciclos)

Dia 23 de junho

09,30h

Taekwondo
2º e 3º ciclos

Dia 23 de junho

15,00h

3 - Festival de Natação
Os alunos que frequentam as aulas de Natação como atividade extra curricular, têm a festa de
encerramento no dia 09 de junho às 15,30h nas Piscinas Municipais da Portela, devendo
comparecer às 15,00h.
Aos alunos participantes será enviada informação mais pormenorizada sobre este evento.
4– Encerramento das atividades letivas
De acordo com o Calendário do Ano Letivo, as atividades pedagógicas terminam nas
seguintes datas:
Dia 6 de junho

9º ano

Dia 15 de junho

2º Ciclo,7º e 8º ano

Dia 22 de junho

1º Ciclo

Passa a vigorar o horário de aulas para
preparação de provas finais
Passeios escolares dias 14,15 e 16 de
junho

5 - Reuniões com Encarregados de Educação
Turma

Dia

1ºAno A e B

17,00

2º Ano A
1º
CICLO

2º Ano B

28 de junho

3ºAno A e B
5º Ano A e B
6º ano B

3º
CICLO

20 de junho

6º Ano A
7º Ano A e B
8º Ano A e B
9º Ano A e B

17,30
18,00

4º Ano A e B
2º
CICLO

Hora

17,00
17,30

21 de junho

17,00

11 de junho

17,00

6 - Atividades de julho
6. 1 Férias Desportivas
No mês de julho será desenvolvido o programa de “Férias Desportivas” integrando as
seguintes atividades:
Passeios à Praia da Rainha (Costa da Caparica)
Atividades “ Aventura “ – Adventure Park (Jamor),Parque Sniper (Bucelas)
Aulas bodyboard na Praia de Carcavelos e Bounce para alunos do 4º ano,2º/ 3º ciclos)
Futebol (PT Soccer),Taekwondo, Judo, Dança
Oficinas de Artes e workshops.
6.2 – Inscrições
De 06 a 20 de junho estarão abertas as inscrições para frequência de todas as atividades do
mês de julho.
Poderão ser aceites inscrições de participantes que não sejam alunos da escola, desde que
venham na qualidade de amigos de alunos (sujeito a existência de vagas).
6.3. Vestuário
Nas atividades realizadas no exterior é obrigatório o uso da T-Shirt e Boné fornecidos
pela escola aos alunos inscritos nas atividades.
Os calções e fatos de banho têm de ser verdes, preferencialmente do modelo usado na
escola.
Os alunos que se apresentem para a realização de atividades no exterior sem o vestuário
definido, não sairão das instalações.
7 - Atividades de agosto

Durante o mês de agosto a escola encontra-se aberta, sendo assegurado o acompanhamento
e ocupação dos alunos.

A inscrição dos alunos que venham a frequentar a escola neste período, deve ser realizada até
ao dia 20 de julho.

Com os melhores cumprimentos,

A Direção

M.ª Odete Amaro

