COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
2018-2019

Circular n.º 1 - 2018/2019
Lisboa, 03 de setembro de 2018
Aos Pais e Encarregados de Educação,
Na sequência do protocolo celebrado com o British Council, informamos que
as aulas de inglês para o presente ano letivo têm início no dia 26 de setembro
(quarta-feira), no horário habitual, entre as 14h45 e as 17h45.
No dia 14 de setembro (sexta-feira), às 15h00, terá lugar uma Prova de
Avaliação de Nível para os Alunos que estejam interessados em iniciar a frequência
destas aulas. Os Alunos interessados nesta prova devem comunicá-lo à secretaria do
Colégio, até ao dia 10 de setembro.
Relembramos que os Alunos que frequentarem estas aulas poderão aceder à
realização dos exames de Cambridge, nomeadamente o FCE (First Certificate in
English). Este exame é da responsabilidade do British Council e a inscrição deve ser
feita on line no respetivo portal. Os alunos do ensino secundário podem fazer a
preparação para este exame entre setembro e dezembro, no Colégio. O custo é o
correspondente ao valor pago por um trimestre (480 euros, sem custo de inscrição).
A propina do exame é de 182 euros. A data limite de inscrição é até ao dia 30 de
setembro e o exame realiza-se a 15 de dezembro.
Informamos, ainda, que estas aulas têm uma calendarização própria, pelo que
o 1.º trimestre termina no dia 5 de dezembro. O 2.º trimestre tem início no dia 12
de dezembro e termina no dia 13 de março e o 3.º trimestre inicia-se no dia 20 de
março e termina a 12 de junho.
Mais informações específicas serão dadas posteriormente pela Coordenadora
do Instituto Britânico no Colégio, Dra. Valerie Coutinho.
Reiterando o desejo de um bom ano letivo para Todos, apresentamos os
melhores cumprimentos,

Maria Elizabeth Gouveia
(Coordenadora das Atividades Pedagógicas)
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