COLÉGIO LA SALLE – BARCELOS
Circular N.º 11 (07.03.2018)

Exmo. Sr. Encarregado de Educação:
Os nossos cordiais cumprimentos.
A Direção do Colégio, vem por este meio, chamar a sua atenção para os seguintes aspetos:
1. No próximo dia 14 de março o nosso colégio desenvolverá um intercâmbio com um Colégio La
Salle dos Estados Unidos da América – “Totino – Grace High School”, que culminará com um
Espetáculo Musical no qual atuarão as duas instituições.
O Espetáculo Musical decorrerá na Igreja Matriz de Barcelinhos pelas 19h00.
A entrada para o espetáculo é gratuita, mas limitada, para possibilitar uma melhor organização
deste evento. Desta forma, cada aluno terá direito a dois bilhetes que deverão ser levantados na
receção do colégio até às 18h00 do dia 12 de março (segunda-feira).
Os bilhetes que não forem reservados serão entregues no dia 13 de março (terça-feira) a quem os
solicitar na receção do Colégio.
Os alunos do terceiro ciclo e secundário estão convidados a permanecer no Colégio, ao longo da
tarde, para desenvolverem atividades desportivas e culturais com os alunos da escola
anteriormente referida. Para tal deverão avisar o Diretor de Turma (até ao dia 12 de março) se
pretendem almoçar na cantina.
2. A utilização do Cartão de Identificação no acesso à cantina é uma forma de controlo e registo
fundamental para a melhoria dos serviços prestados. Nos últimos tempos, tem-se verificado um
elevado número de alunos que não apresentam o referido documento. Aproveitamos para
relembrar que é obrigatória a apresentação do Cartão de Identificação na entrada da cantina e
que a não apresentação implica uma “multa” de 0,35 €.
No caso de existir alguma dúvida não hesite em contactar-nos. Contamos com a presença de todos
neste momento que a todos enriquece.
Com elevada consideração e estima, subscrevemo-nos atenciosamente,

Pela Direção,
_____________________________________
(Carla Maria Vilas Boas Figueiredo)

