email-circular 6/2016
Para: Pais do 1º e 2º ciclos
ASSUNTO: ATL de Natal – Planalto Christmas Camp

Ex.mos Senhores,
A pedido da Direcção e do Professor responsável, junto enviamos informação
sobre o ATL de Natal do Colégio. Chamamos a atenção para que a inscrição se
pode fazer na Secretaria, ou directamente através do link indicado na Carta de
Apresentação.
Com os melhores cumprimentos,
A SECRETARIA

Estimados Pais
Aproxima-se mais um Natal.
Neste tempo de comemoração e enquanto não podemos reunir a família e os amigos é bom poder contar
com o nosso colégio para desfrutar de uns dias diferentes participando em actividades divertidas e úteis.
Entre os dias 23 a 31 de Dezembro organizamos como habitualmente os tempos livres dos vossos filhos.

Durante a manhã:
Estaremos à vossa espera a partir das 8:30H. Começaremos a fazer desporto, com vários jogos e modalidades
(trampolim, futebol, badminton…).
Depois de almoço dedicaremos algum tempo aos jogos de tabuleiro informática, histórias ou concursos.

Durante a tarde:
2ªfeira Caça ao tesouro, onde poderão encontrar e ganhar magníficas surpresas.
3ª e 5ª feira não esqueçam o equipamento de natação, pois será dia de irmos ao Sporting dar um mergulho
na piscina.
Pelas 16:00H será a altura de repor energia, por isso não se esqueçam de preparar o lanche que será muito
apreciado, ainda teremos tempo para brincar um pouco até às 17:00H., altura de voltar a casa para contar o
dia que passámos. Se os pais se atrasarem, estaremos na sala a ver um filme até às 18:00H.
A data limite de inscrição é dia 14 de Dezembro e pode ser feita aqui, onde também encontrarão o valor das
atividades. O pagamento deve ser efetuado a partir de dia 16 de Dezembro, após confirmação de número
mínimo de alunos para realizar o Christmas camp.
A inscrição do 2º filho beneficia de um desconto de 5% e a do 3º filho de 10%.
Disponíveis para qualquer esclarecimento, aproveitamos para desejar um Santo Natal e um ano 2016 pleno
de felicidade.

O Diretor

(Dr. António José Sarmento)

O Professor responsável

(Dr. José Manuel Fura

