email-circular 19/2016
ASSUNTO: Convite para o Dia do Colégio

Caros amigos,
É com muito gosto que vos venho convidar para o Dia do Colégio, que terá
lugar no próximo sábado, dia 19 de Março, da parte da tarde.
Como todos os anos, este será um grande dia para o Colégio, também aberto
aos novos alunos e candidatos para 2016/2017, com novas e sempre
surpreendentes Exposições do Schoolopolitan, o habitual Museu da Espiral com
os resumos dos trabalhos das Jornadas, o Museu das Sombras, a zona do IB,….
Venham preparados para serem surpreendidos uma vez mais, e para verem
aquilo de que os vossos filhos são - ou estão a ser preparados para serem –
capazes!
Este ano, e por ser o Dia do Pai, o Programa tem uma nova actividade
especialmente para o 1º ciclo, a Gincana Pai-Filho, com estupendos prémios e
por certo um bom momento para festejar o dia da melhor maneira!
Como noutros anos, para alem dos alunos candidatos e seus pais, encontrareis
também por cá muitos antigos alunos, especialmente os que neste ano
celebram os 20 anos da sua saída, num programa que já terá começado logo de
manhã!
Assim, o Dia do Colégio deste ano terá o seguinte programa, aberto à vossa
participação variada, mas que propomos passe pelo menos pelas Exposições do
Pav. A, por participar ou espreitar a Gincana e pela Sessão do fim da tarde:

15H00 ABERTURA DAS EXPOSIÇÕES
EXPOSIÇÃO “RAÍZES” E SALA [IB], MUSEU DE SOMBRAS E MUSEU DA
ESPIRAL. / Salas do 7º ano / LABORATÓRIOS / Sala de Artes 2º ciclo / Salas do
1º ciclo
15H30 CHEGADA NOVOS ALUNOS E ALUNOS DO FUTURO 1º ANO
JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS PARA CANDIDATOS (5 ANOS E 1º ANO)
15H45 APRESENTAÇÃO DO 1º CICLO AOS PAIS DOS CANDIDATOS DO 1º ANO E
1º CICLO. (Sala do 1º ano)
15H45 APRESENTAÇÃO DO COLÉGIO E PROJECTO EDUCATIVO - CANDIDATOS
5º ANO . APRESENTAÇÕES DO 2º CICLO. (Salão Nobre)
16H-17H GINCANA 1º CICLO (Pav. Desportivo)

17H00 Venha Conhecer a nossa Estufa
17H45 ENTREGA DE PRÉMIOS DAS JORNADAS CULTURAIS E APRESENTAÇÂO
DO VENCEDOR / ACTUAÇÃO DO CORO
ENTREGAS DAS MEDALHAS DE MÉRITO 2014/2015 - MELHOR ALUNO
DO ANO, PRÉMIO CARREIRA ANTIGO ALUNO 20 ANOS E PRÉMIO DE CARREIRA
(Sr. Santos)
ACTUAÇÂO DO CÔRO E FIM.
Contamos com todos, e seria com muito gosto que vos veríamos por cá ate ao
fim do programa, “aclamando” os nossos premiados deste ano.

Contamos com a vossa presença e disponham em caso de alguma dúvida que
queiram esclarecer.
Atenciosamente,

