Email-circular 1/2016
Arranque das aulas e outras informações
Caros Pais,
Esperando que tenham tido umas óptimas e revigorantes férias de Verão, e que os vossos
filhos venham cheios de força para mais um ano lectivo, vimos por esta forma relembrar que
amanhã começam as aulas para os vossos rapazes!
Funcionam já amanhã todos os serviços (transportes Mira Rio-Planalto e Planalto-Mira Rio,
com os horários normais), refeitório, Bar, etc. , inclusive o Estudo ao fim do dia para os mais
novos, sendo que o Estudo para o 3º ciclo só começa na próxima 2ª feira, dia 14. Os livros, se
pedidos pelo Colégio, serão distribuídos logo pela manhã; é importante trazerem uma pasta
grande para os poderem levar para casa, para serem marcados e forrados, se for o caso.
Para que não se esqueçam de nada, seguem desde já algumas informações relevantes a reter:
1. Uniforme - Ainda estamos em tempo de uniforme com pólo, mas amanhã todos podem vir de
camisa e gravata, se quiserem honrar o dia e ficar bem nas fotografias iniciais. Relembra-se que nos
dias de Missa (especialmente nas Missas do Espírito Santo), quando estiverem de Chefes de Dia,
devem vir de camisa e gravata, e na Sessão Solene se possível com blaser. Já está a funcionar o
“Banco de Uniformes”, com “equipa renovada”, e com abundância de fornecimento.
2. AEC’s - Seguiram hoje as informações sobre as Actividades Extracurriculares; é importante a
inscrição quanto antes, para que possam ter o seu início no dia 14 deste mês, como está previsto.
3.

Sessões Trimestrais e outras datas a anotar:

Dia 8 de Setembro
8h30 – Arranque das aulas de todos os ciclos (1º, 2º, 3º ciclos e IB), excepto 1º e 5º
anos
21h30 – Recolecção para Pais e Professores
Dia 12 de Setembro
10h00 – Encontro de Pais Novos
Dia 14 de Setembro
9h30 – Missa do Espírito Santo 1º ciclo (3º e 4º anos)
Dia 15 de Setembro
9h30 – Missa do Espírito Santo 2º ciclo
Dia 16 de Setembro
9h30 – Missa do Espírito Santo IB
19h00 – Sessão Trimestral 2º ciclo (Auditório)
21h30 – Sessão Trimestral do IB (Auditório)
Dia 17 de Setembro

9h30 – Missa do Espírito Santo 3º ciclo
19h00 – Sessão Trimestral 1º ciclo (Salão Nobre)
21h30 – Sessão Trimestral do 3º ciclo (Salão Nobre)
Dia 18 de Setembro
11h00 – Sessão Solene de Abertura do Ano
4. Marcação de entrevistas – Os horários de marcação de entrevistas com os professores
titulares e preceptores só estarão disponíveis a partir de 4ª feira, na secretaria. Para alguma
entrevista mais urgente falar na secretaria ou directamente com o professor.
5. Cartões de acesso e saídas – Até ao fim da semana serão distribuídos os cartões de acesso
dos alunos; a sua apresentação pode ser solicitada na saída dos alunos (abaixo do PY),
especialmente ao fim da tarde. Recordamos que qualquer autorização extraordinária de saída tem
de ser apresentada por escrito na secretaria e devidamente aprovada pela Direcção.

Esperando que o ano arranque da melhor maneira, e desejando a todos muitas felicidades
para o trabalho que se avizinha, despedimo-nos com os melhores cumprimentos,

A DIRECÇÃO

