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Exmos Pais e Encarregados de Educação 

 

Como é do vosso conhecimento, no próximo dia 7 damos início às atividades com os nossos 

alunos. 

Para os alunos do jardim-de-Infância, o início do período letivo terá lugar, apenas, no dia 8 de 

setembro. Para estes alunos está agendada a demonstração da atividade extracurricular de 

Patinagem no dia 11 e a atividade de Ballet no dia 15. 

Para os alunos do primeiro ciclo, de 7 a 16 do presente mês, esperam-nos algumas iniciativas 

que desejamos que sejam do agrado de todos. 

Assim, informamos que, os alunos da parte da manhã (entre as 8.45h e as 12.30h) estarão 

acompanhados pelo professor/a da respetiva turma, em contexto de sala de aula, a fim de 

procederem a revisões de conteúdos e consolidação da matéria dada no ano letivo anterior. 

Por esse motivo, pedimos que os alunos se façam acompanhar de um caderno e de um estojo 

com material de escrita.  

Da parte da tarde (entre as 14.00h e as 16.15h), decorrerá a apresentação das atividades 

extracurriculares e projetos, abertas à presença dos Pais, com a seguinte calendarização: 

Dia 7 – Cinema de animação para todas as turmas às 14.30h; 

Dia 8 – Hip-hop (para o 1º ano às 14.30h e para o 2º ano às 15.15h); 

Dia 9 – Patinagem (para o 3º ano às 14.00h e para o 4º ano às 15.00h); 

Dia 10 – Futebol (para o 1º ano às 14.00h e para o 2º ano às 15.00h); 

Dia 11 – Ginástica acrobática (para o 3º ano às 14.00h e para o 4º ano às 15.00h); 

Dia 14 – Ballet - (para o 1º ano às 14.00h e para o 2º ano às 15.00h); 

Dia 15 – Ciência divertida (para o 3º ano às 14.00h e para o 4º ano às 15.00h);  

Dia 16 – Xadrez (para o 1º ano às 14.00h e para o 2º ano às 15.00h). 

 

Cumprimenta 

A Diretora 

Maria da Conceição Ferreira Pinto 

Oliveira do Douro, 4 de setembro de 2015 

 

 


