Circular N.º 1 (07.09.2018)

Estimados Pais e Encarregados de Educação:
Com o ano letivo 2018-2019 a iniciar-se queremos informá-los de todos os assuntos que julgamos
mais pertinentes:
1. - Início do Ano Letivo: As atividades começarão no dia 11, terça-feira, para todos os alunos. Durante
este dia decorrerão as Jornadas de Ambientação. As atividades iniciam-se às 8h20 e terminam às 16h30.
Os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do 5º ano estão convidados a estar presentes na receção a
estes alunos que terá a duração de 30 minutos.
- Dia 12: Horário normal de aulas (os horários são entregues no dia 11).
2. - Cantina: Entrará em funcionamento no dia 11, terça-feira, para os alunos que dela necessitam.
Oportunamente será enviada por e-mail a fatura referente às refeições que serão faturadas no início do mês a
que dizem respeito. As restantes despesas (propina, enriquecimento curricular, Cambridge, sala de estudo,
atividades extracurriculares, outras) serão faturadas no final do mês a que dizem respeito.
3. - Enriquecimento Curricular e Biblioteca: Entrarão em funcionamento a partir do dia 12, de acordo com
as inscrições efetuadas. Os Encarregados de Educação que não inscreveram os seus educandos e o
pretendam fazer, receberão ao longo da próxima semana uma ficha de inscrição.
4. – Sala de Estudo e Atividades extracurriculares: Robótica, “The Inventors”, Dança, Ténis, Clube da
Natureza, Canto Coral, Desporto Escolar (Voleibol feminino, Basquetebol masculino, e Futsal masculino)
entrarão em funcionamento, depois de concluído o processo de inscrição, no dia 17 de setembro.
Oportunamente será enviada mais informação sobre estas atividades (horários e ficha de inscrição).
5. – Plataforma ges.school: O Colégio tem em funcionamento uma plataforma informática que permite uma
comunicação rápida e eficaz entre a família e a escola. A todos os alunos novos serão entregues as senhas
para aceder a esta plataforma. Os Encarregados de Educação deverão aceder à página do Colégio La Salle e
fazer o seu registo nesta plataforma. Para qualquer dúvida sobre este assunto poderá contactar o Professor
Pedro Faria através do e-mail: pedro.faria@lasalle.pt
6. – Centro Cambridge: No dia 13 de setembro (quinta-feira), às 16h45, será aplicado o teste diagnóstico
aos alunos que vão frequentar o centro pela primeira vez e que ainda não tenham qualquer certificado. Os
alunos que tenham um certificado obtido numa outra escola deverão entregar uma cópia do mesmo na
secretaria do Colégio, durante a próxima semana.
As aulas iniciam no dia 17 de setembro. O horário será dado a conhecer ao longo da próxima semana. No
primeiro dia de aulas receberão informação sobre a aquisição dos manuais que poderão ser encomendados
pelo Colégio.
Quem ainda se quiser inscrever, deverá fazê-lo até final da semana (de preferência até 5ª) na secretaria do
Colégio, de modo a poder fazer o teste atempadamente.
Queremos desejar a todos um ótimo ano escolar. Que a presença amiga do nosso Fundador, São João
Batista de La Salle, nos anime e ajude a nossa Comunidade Educativa a cumprir o lema deste ano: “Somos
La Salle”.

Em nome da Direção:
Carla Figueiredo
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