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Circular informativa nº 2 

 

Exmos Pais e Encarregados de Educação, 

É com enorme gosto que receberemos os vossos filhos no próximo dia 12 de setembro, de 

modo a darmos início a um novo ano letivo. Esse dia será, com certeza, de muita alegria, 

aventuras, de reencontro de amigos e de novas amizades. Novidades não lhes irão faltar! 

Neste primeiro dia haverá algumas surpresas e um piquenique para todos os alunos que 

queiram almoçar no Colégio. Para os alunos que habitualmente não almoçam no Colégio, 

terão que informar a Irmã Maria José, à entrada no Colégio. A senha de almoço será debitada 

na mensalidade do próximo mês. 

As aulas começam às 8h45, para todos os alunos (Jardim-de-Infância e Primeiro Ciclo). 

As circulares, horários de atendimento, manuais escolares e materiais, entre outras 

informações que vão sendo enviadas aos Pais/Encarregados de Educação, estarão disponíveis 

para consulta no site do Colégio, em www.colegiodosardao.org, na área reservada aos Pais. 

Para acederem a esta área, proximamente terão acesso à password para o ano letivo 

2016/2017. 

Em anexo, envia-se o calendário escolar com as atividades previstas para o primeiro período. 

No entanto, poder-se-á acrescentar outras iniciativas ou até mesmo cancelar alguma. Caso isso 

aconteça, os Pais serão informados, atempadamente. 

Para os alunos que vão frequentar a Sala de Estudo, haverá alterações para as quais pedimos a 

vossa atenção. Os alunos realizarão os trabalhos de casa na primeira parte da hora dedicada 

ao estudo. Na segunda parte, haverá reforço dos conteúdos estudados em contexto de sala de 

aula, de forma criativa e desafiante. À quarta-feira, os alunos não terão trabalhos de casa, 

sendo a hora de Estudo dedicada apenas a atividades lúdico-pedagógicas. 

Desejamos a todos os nossos alunos e famílias, um excelente ano letivo, cheio de Vida que 

será feito de Encontro(s) e Reencontros. 

 

Com os nossos cumprimentos. 

 

A Diretora Pedagógica,           A Diretora Geral, 

 Sandra Fernandes        Maria da Conceição Ferreira Pinto 

 

 

Oliveira do Douro, 9 de setembro de 2016 

http://www.colegiodosardao.org/

