COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
2017-2018

Circular n.º 12 - 2017/2018
Lisboa, 15 de janeiro de 2018
Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos,

Como previsto no calendário escolar e considerando que não há previsão de chuva,
informamos que se realiza no dia 17 de janeiro, próxima quarta-feira, o Corta-mato, no
âmbito do Desporto Escolar. Será uma manhã desportiva muito diversificada em termos de
atividades e que contará, ainda, com a presença amiga dos Alunos do 4.º ano do Externato
do Parque, que participarão na corrida dos nossos Alunos do 5.º ano.
As atividades escolares iniciam-se, como habitualmente, às 08h30, com a aula de
Formação Humana para todas as turmas e terminam pelas 13h30 após a cerimónia de
entrega de prémios. À semelhança das aulas de Educação Física, os Alunos devem
participar nesta atividade com o equipamento de Educação Física do Colégio. Os primeiros
seis Alunos apurados no Corta-mato interno representarão o nosso Colégio na Fase Distrital
que decorrerá no Parque da Bela Vista, no dia 1 de fevereiro.
Salientamos, ainda, que os Alunos só poderão sair do Colégio quando terminar a manhã
(depois das 13h30) e que os Encarregados de Educação só poderão entrar de carro no
Colégio após essa hora.
Nessa manhã, o Portão Norte estará aberto entre as 07h45 e as 09h15 somente para a
largada de passageiros. Após este horário não será autorizada a entrada de veículos para
que o campus do Colégio possa ser preparado para a realização das atividades desportivas.
Os serviços do refeitório funcionarão normalmente bem como as atividades previstas
para 4.ª feira à tarde.
O horário para a manhã do dia 17 é o seguinte:
08:30 - Aula de Formação Humana para todas as turmas;
09:45 - Início do Corta-mato e das restantes atividades;
10:20 – Início do torneio de Futsal;
12:00 - Momento de dança Hip Hop;
12:30 – Entrega de prémios.
Sabendo que esta será uma manhã muito apreciada pelos nossos Alunos, conto com a
compreensão e colaboração de todos, apresentando os meus melhores cumprimentos,
Maria Cabanas
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