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Circular nº 1  
 

Colégio do Sardão, 26 de julho de 2018 

 

Estimados Pais/Encarregados de Educação, 
 
Estando o presente ano escolar a chegar ao fim, gostaria de dar algumas informações em ordem 

ao ano letivo 2018/2019. 

 

1 - O Colégio abre no dia 3 de setembro, para todos os alunos que tenham absoluta necessidade 

de frequentá-lo a partir desse dia. 

A inscrição para a frequência dos educandos entre os dias 3 e 11 de setembro é imprescindível, 

por forma a organizarmos os serviços, para o bem-estar dos nossos alunos no Colégio. A inscrição 

deve ser feita até ao dia 27 de agosto, via e-mail, para a Secretaria do Colégio. O endereço 

eletrónico da Secretaria é: secretaria@colegiodosardao.org.  

 

2 – Entre os dias 5 e 11 (com caráter facultativo), 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 ano letivo iniciar-se-á no dia 12 de setembro. O horário letivo para o jardim-de-infância e 

para o primeiro ciclo está compreendido entre as  8h45 (início) e as 16h15 (término). 

 

4 – As disciplinas de oferta complementar para o primeiro ciclo que serão implementadas para o 

próximo ano letivo são as seguintes:  

1º ano e 2º ano – Xadrez (duas vezes por mês); 

3º ano e  4º ano – Filosofia para crianças (duas vezes por mês). 

 

5 - Salas de Estudo: 

Esta atividade realizar-se-á à segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 16h30 às 17h30. À quarta-

feira não há sala de estudo. 
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Para a sua frequência, a exemplo das inscrições para as outras atividades, devem fazer a inscrição 

do educando durante o mês agosto e primeira semana de setembro, via email para a Secretaria 

do Colégio. O número limite de alunos no estudo, por sala/ano é de 15. As inscrições serão 

validadas, pela ordem de receção das mesmas. 

 

6 - Outras atividades extracurriculares para o próximo ano letivo 2018/2019. 

Piano - 2ª feira a 6ª feira (horário/dias a combinar); 

Violino - (horário/dias a combinar); 

Ballet – 2ª feira a 6ª feira – (horário/dias a combinar); 

Natação – 2ª feira e 4ª feira, a partir das 16h20 – Jardim-de-Infância e Primeiro Ciclo; 

Xadrez – 4ª feira - das 16h30 às 17h30 – 5 anos e 1º Ciclo; 

Futebol – Escola de Futebol do Sardão – 2ª feira e 6ª feira, das 16h30h às 18h30 – (mínimo 10 

alunos) - 5 anos e 1º Ciclo (horários/dias a combinar). 

 
 
Com os meus cumprimentos. 
 
 
A Diretora Pedagógica,   
 
  Sandra Fernandes   


