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Circular informativa – Golfe – atividade extracurricular 

Encarregados de Educação: Jardim-de-infância e 1º Ciclo 

Colégio do Sardão, 26 de setembro de 2016 

 

 

Exmos Pais/ Encarregados de Educação, 

 

Como é do conhecimento da maior parte dos Pais, o Colégio do Sardão e o Clube de Golfe de 

Miramar estabeleceram uma parceria de há uns anos a esta parte. Desta forma, os alunos do 

primeiro ciclo do ensino básico, têm inserido no programa curricular de expressão e educação 

físico-motora, a modalidade supramencionada, bem como pontualmente, aulas de golfe no 

Clube, em Miramar. 

Atualmente, no âmbito desta parceria, é possível aos nossos alunos, virem a frequentar esta 

modalidade, sob a forma de atividade extracurricular. Para tal a inscrição deverá ser realizada 

no nosso Colégio, preenchendo uma ficha de inscrição. 

As aulas de golfe ocorrerão nas instalações do Clube de Golfe de Miramar, ao sábado e ao 

domingo de manhã, entre as 10.00h e as 13.00h ou entre as 15.00h e as 18.00, de acordo com 

a idade e nível de evolução do aluno. Cada aula terá a duração de uma hora, ou seja, uma hora 

ao sábado e outra ao domingo. 

Relativamente ao material (tacos e bolas), este será facultado pelo próprio Clube de Golfe de 

Miramar. 

A inscrição e respetivas mensalidades deverão ser pagas no Colégio do Sardão. O valor da 

inscrição é de 30€ (trinta euros/aluno); os valores da mensalidade poderão variar. Se se tratar 

de um só aluno, o valor mensal será de 32,50€ (trinta e dois euros, cinquenta cêntimos/aluno); 

se se tratarem de dois ou mais irmãos, o valor mensal será de 25,00€ (vinte e cinco 

euros/aluno). 

  

 Gratas pela atenção. 

 

Com os nossos cumprimentos. 

 

A diretora pedagógica,          A diretora geral, 

  Sandra Fernandes    Maria da Conceição Ferreira Pinto 


