Email-circular 2/2016
ASSUNTO: Actividades Extracurriculares 2015-2016
Estimados pais,
Como em anos anteriores, apresentamos a nossa oferta de Actividades
Extracurriculares para o ano lectivo 2015/2016, que terão o seu início já a partir
de dia 14 de Setembro.
No sentido de procurarmos criar sempre as melhores condições para os vossos
filhos, agrada-nos poder informar que este ano vamos oferecer equipamento
específico de treino, após a inscrição, passando a ser obrigatório a sua
utilização nas atividades desportivas.
Neste ano chamamos particular atenção para a abertura das actividades de
“Academia de Código”, de introdução à programação computacional, do Karaté
e da reintrodução do Judo, para além da possibilidade do Rugby para o 2º ciclo,
como extracurricular normal.
Manteremos o Rugby e o Coro para o 1º ciclo como actividades gratuitas, às 3ª
e 5ª, respectivamente, e continuamos a “apostar forte” no Go Project, que para
os alunos do 1º ciclo constituiu a sua tarde desportiva de ciclo, se não
estiveram na Natação ou nas tais duas actividades gratuitas. Em todos os casos
deverão preencher até dia 11 de Setembro o formulário que podem encontrar
nesta ligação.
Este ano introduzimos também o GO IB, especialmente a pensar no nossos
alunos do PY que frequentaram nos anos anteriores o Go project, e os alunos
que frequentaram no ano anterior o Go Project e que pretendam continuar a
treinar a mesma modalidade podem inscrever-se no projecto de continuidade
de trampolim ou badminton.
O pagamento da mensalidade do Go project beneficia de um desconto de 50%
para todos os alunos que estejam inscritos no projecto de continuidade.
Para além das inscrições nas Actividades Extracurriculares normais e no Go
Project, chamamos a atenção de que, apesar de gratuito, é para nós
fundamental a inscrição na Actividade de Estudo, nas suas diferentes
modalidades, horários e público-alvo. Esta actividade começará a funcionar

desde o primeiro dia de aulas para o 1º e 2º ciclos e terá início na semana
seguinte para o grupo dos mais velhos.
As inscrições encontram-se abertas a partir de hoje, dia 7 de Setembro, através
dos links da tabela em anexo (AEC 2015-2016 MATRIZ -temporada 2015-2016),
que vos encaminhará directamente para a área das inscrições em cada
actividade, ou a partir de amanhã, na secção das actividades extra curriculares
na página do colégio.
Para uma gestão adequada do lançamento das várias actividades, o ideal é que
as inscrições sejam feitas antes de dia 11 de Setembro.
Tal como em outros anos, se alguma actividade não atingir o número de alunos
mínimo poderá não abrir; procuraremos dar essa indicação quanto antes – e
também por isso reafirmamos a urgência das inscrições -, para que possam
eventualmente reconsiderar a inscrição e optar por outra.
Disponíveis em secretaria@colegioplanalto.pt para
esclarecimento, despedimo-nos com amizade,
A Direcção
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