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Exs. Pais e/ou Encarregados de Educação  
 
Desejamos para todos um período de férias tranquilo e repousante, que seja ainda um tempo para 
contemplar e admirar a beleza que nos oferece a natureza e de reforçar laços familiares e de 
amizade.  
 
Passo a comunicar alguns assuntos referentes ao próximo ano letivo 2015/2016.  
 
1 - O Colégio abrirá no dia 1 de setembro, para todos os alunos que tenham necessidade de o 
frequentar a partir desse dia.  
A inscrição para as semanas de 1 a 16, é absolutamente imprescindível, para podermos organizar os 
serviços, para o bem-estar dos nossos alunos. Deverá ser feita via telefone ou via e-mail para a 
Secretaria do Colégio. Relembro que o endereço é: secretaria@colegiodosardao.org. 
 
2 – Dos dias 7 a 16, com caráter facultativo, durante o período da manhã, os alunos podem estar 
com os professores, se os pais assim o desejarem, a fazer revisão e a consolidar matéria do ano 
anterior. 
  
3 - As aulas propriamente ditas iniciar-se-ão no dia 17 de setembro. O horário letivo para todas as 
valências sofrerá um ligeiro alargamento, para podermos fazer outras ofertas educativas, e 
consolidar com mais facilidade as matérias lecionadas. Ficará deste modo: 
 Inicio das aulas – 8.45h; 
Términos – 16.15h. No final da semana teremos mais 2.30h; 
 
4 - Disciplinas a implementar - um tempo letivo por semana, como oferta de Escola. 
 
1º ano – artes plásticas;  
2º ano – ciência viva; 
3º ano - cinema de animação; 
4º ano – filosofia para crianças (dois tempos letivos por mês). 
 
5 - Salas de Estudo:  
Esta atividade realizar-se-á de 2ª feira a 6ª feira, das 16.45h às 17.45h.  
Para se poder dar mais atenção a cada aluno, o número de crianças por sala, será apenas de 15 
alunos.  
Para a frequência do seu educando na sala de estudo, fará 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 2015/2016.  
 
Piano - 2ªfeira a 6ª feira (horário a combinar); 
Ballet – 2ªfeira a 6ª feira – (horário a combinar);  
Acrobática – 3ª feira e 5ª feira das 17.45h às 18.45h (mínimo 10 alunos)  
Natação – 2ª feira e 4ª feira – 1º Ciclo e 3ªfeira e 5ª feira – Jardim-de-Infância, (pode haver alguma 
alteração que será comunicada atempadamente); 
Xadrez – (horário a combinar); (mínimo 10 alunos) 
Basquetebol – (horário a combinar); (mínimo 10 alunos) 
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Futebol (Orientado pela Academia de Futebol do Sporting) – 3ª feira e 6ª feira das 17.45h às 18.45h 
(mínimo 10 alunos) - 5 anos e 1º Ciclo; 
Ténis - (horário a combinar), (mínimo 10 alunos); 
Patinagem – 3ª feira e 6ª feira das 17.45h às 18.45h (mínimo 10 alunos) - 1º Ciclo e Jardim-de-
infância;  
Dança criativa – Hip-hop –5 anos e 1º Ciclo - 2ª feira (mínimo 10 alunos); 
Ciência Júnior -1º Ciclo (horário a combinar),  (mínimo 10 alunos); 
Karaté – 5 anos e 1º Ciclo (horário a combinar); 
Aloha Mental Arithmetic – 1º Ciclo -(horário a combinar). 
  
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.  
 
Serão informados também pela Secretaria do custo destas atividades, uma vez que ainda não temos 
em nossa posse o preço por atividade.  
 
Nos primeiros dias de setembro será enviada uma nova circular com o calendário escolar referente 
ao 1º período e outras indicações que julgarmos pertinentes.  
Mais uma vez desejamos um bom tempo de repouso e tranquilidade.  
 
Cumprimenta com amizade  
 
 
Oliveira do Douro, 28 de julho de 2015  
 
 
A Diretora Pedagógica  
 

Maria da Conceição ferreira Pinto 

 


