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Circular informativa nº 3 

 

Exmos Pais e Encarregados de Educação, 

Hoje, decorrida a primeira semana de aulas, gostaríamos de vos dizer que foi com muito gosto 

que vimos chegar os vossos filhos, cheios de novidades para partilhar! 

Estando já a decorrer, com normalidade, o período letivo, gostaríamos de vos sensibilizar para 

alguns aspetos que, sendo simples, são muito importantes. Assim, relembramos que: 

- a assiduidade e a pontualidade são muito importantes para que as atividades letivas 

decorram com a necessária serenidade, orientação , atenção e concentração. As aulas iniciam-

se, para todos, às 8h45m (de manhã) e às 14h00m (de tarde), havendo, um período de 

tolerância de 10 minutos, ao qual se pode recorrer (apenas) em situações esporádicas e 

excecionais; 

- os alunos do 1º Ciclo devem ingressar na respetiva sala de aula, acompanhando a turma, bem 

como o professor. Passada esta semana de (re)adaptação, os Pais devem deixar de 

acompanhar os seus educandos até à sala de aula, promovendo a autonomia e o sentido de 

responsabilidade nos seus filhos; 

- os alunos devem trazer vestido o polo do colégio e restante roupa azul escura ou ganga, de 

acordo com o que está contemplado no regulamento interno do Colégio. Temos conhecimento 

que há tamanhos de polos esgotados no El Corte Inglês. Como alternativa, os alunos poderão 

trazer a t-shirt do colégio vestida. A sua aquisição é feita na Secretaria do Colégio; 

- a zona demarcada a linha contínua amarela (em frente ao Colégio) destina-se aos familiares 

dos nossos alunos para que possam deixar os educandos no Colégio. Contudo, na 

eventualidade de aí pararem mais tempo (do que o necessário para deixarem o educando), 

para se reunirem com algum elemento do Colégio, terão acesso a um cartão que identifica o 

vosso veículo como pertença a um Encarregado de Educação. Esse cartão estará disponível 

junto da D. Fernanda, na portaria para requisição e posterior devolução. Salientamos que os 

carros não podem ficar parados em segunda fila, obstruindo a via pública, sob pena de virem a 

ser autuados (informação que nos foi veiculada pelos agentes da Escola Segura – PSP). 

 

Continuamos a contar com a vossa colaboração indispensável para que os “nossos” meninos 

cresçam de forma integral e saudável. 

Com os nossos cumprimentos. 

 

A Diretora Pedagógica,           A Diretora Geral, 

 Sandra Fernandes        Maria da Conceição Ferreira Pinto 

Oliveira do Douro, 16 de setembro de 2016 


