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Exmos. Pais/Encarregados de Educação, 
  
No momento em que nos aproximamos do período de encerramento e, consequentemente, de 
férias, queremos desejar-vos um período de férias tranquilo e revigorante. Que seja ainda um tempo 
para contemplar e reforçar laços familiares e de amizade.  
 
Assim, há alguns aspetos que se prendem com o início do próximo ano letivo 2016/2017, sobre os 
quais queremos dar conhecimento.  
 
1 - O Colégio abrirá no dia 2 de setembro, para todos os alunos que tenham necessidade de o 
frequentar a partir desse dia.  
A inscrição para os dias 2 e, de 5 a 9 é imprescindível, de modo a podermos organizar os serviços, 
para o bem-estar dos nossos alunos no Colégio. A inscrição deverá ser feita via telefone ou via e-mail 
para a Secretaria do Colégio. O endereço eletrónico da Secretaria é: secretaria@colegiodosardao.org. 
 
2 – Entre os dias 5 e 9 (tendo caráter facultativo), durante o período da manhã, terão atividades: na 
primeira parte da manhã, juntamente com os seus professores realizarão atividades de estudo 
acompanhado; na segunda parte da manhã, atividades lúdicas orientadas; e, de tarde, brincarão. 
 
3 – O período letivo iniciar-se-á no dia 12 de setembro. O horário letivo quer para o Jardim-de-
infância, quer para o primeiro ciclo manter-se-á com início das aulas às 8.45h e término às 16.15h.  
 
4 – As novas disciplinas a implementar em cada ano de escolaridade, ao nível do primeiro ciclo 
serão: 
 
1º ano – artes plásticas (duas vezes por mês);  
2º ano – ciências (duas vezes por mês); 
3º ano – xadrez (duas vezes por mês); 
4º ano – filosofia para crianças (duas vezes por mês). 
 
5 - Salas de Estudo:  
Esta atividade realizar-se-á de 2ª a 6ª feira, das 16.45h às 17.45h.  
O número de alunos por sala será de 15 (máximo). No próximo ano letivo, a sala de estudo irá 
desenvolver-se de uma forma diferente dos anos anteriores. À quarta-feira, os alunos não terão 
trabalhos de casa, pelo que os alunos que frequentem a sala de estudo terão, nesse dia, atividades 
lúdico-pedagógicas diversificadas. Nos restantes dias, parte do tempo de estudo será dedicado à 
realização de trabalhos de casa e outra parte, à consolidação de conteúdos em estudo no decurso da 
semana. 
Para a frequência do seu educando na sala de estudo, a exemplo das inscrições para as outras 
atividades, pedimos o favor de fazer a sua inscrição durante o mês agosto e na 1ª semana de 
setembro, na Secretaria do Colégio; 
 
6 - Outras atividades extracurriculares para o próximo ano letivo 2016/2017.  
Piano - 2ª feira a 6ª feira (horário/dias a combinar); 
Ballet – 2ª feira, 6ª feira – (horário/dias a combinar);  
Hip-Hop – 2ª feira e 5ª feira das 16.45h às 17.45h (mínimo 10 alunos)  
Natação – 2ª feira e 4ª feira – 1º Ciclo e 3ª feira e 5ª feira – Jardim-de-Infância;  
Xadrez – dia a combinar - às 16.45h às 17.30h – 5 anos e 1º Ciclo; 
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Futebol - Academia de Futebol do Sporting – 3ª feira e 6ª feira, das 17.30h às 18.30h – (mínimo 10 
alunos) - 5 anos e 1º Ciclo; 
Ténis - 2ª feira e 5ª feira – das 16.45h às 17.45h; 
Patinagem – 3ª feira e 6ª feira das 16h30 às 17.30h (mínimo 10 alunos) 1º Ciclo e Jardim-de-
infância;  
Aloha Mental Arithmetic – 5 anos e 1º Ciclo – 3ª feira e 5ª feira, das 16.45h às 17.45h  
Violino – 2ª feira - 1º e 2º ano (grupos de 4 alunos/máx.), das 16.45h às 17.45h; 5ª feira - 3º e 4º ano 
(grupos de 2 alunos/máx.), das 16.30h às 17.30h. 
 
A fim de podermos organizar atempadamente os grupos, deverão ser feitas as inscrições durante 
todo o mês de agosto e na 1ª semana de setembro, na Secretaria do Colégio.  
 
Nos primeiros dias de setembro será enviada uma nova circular com o calendário escolar referente 
ao primeiro período e outras indicações que julgarmos pertinentes.  
 
Por último, remetemos juntamente com esta circular, o calendário escolar geral para o ano letivo 
2016/2017. 
 
Mais uma vez desejamos um bom tempo de repouso e tranquilidade.  
 
Cumprimentam com amizade.  
 
 
 
Oliveira do Douro, 29 de julho de 2016  
 
 
 
A Diretora Pedagógica     A Diretora Geral  
      Sandra Fernandes       Maria da Conceição Ferreira Pinto 

 


