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Lisboa, 22 de setembro de 2017

AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Neste início das atividades letivas, faço votos de que todas as famílias tenham um
ótimo ano de 2017-2018, com renovada confiança no que nele há que se conhece e do que
haverá certamente de novo.
Na semana Aberta das Atividades de Complemento Curricular, que decorrerá entre
os dias 25 e 29 de setembro, na próxima semana, os alunos poderão conhecer e experimentar
as atividades da sua preferência, para escolher, tal como nos sugere o tema do ano. Os dias
e os horários destas aulas, anunciados no cartaz que segue em anexo, será precisamente o
de cada atividade ao longo do ano.
Destaco como novidades deste ano a aula aberta de Judo com o próprio Nuno
Delgado, na segunda-feira, às 16h 45m, e a Dança Contemporânea com a nossa professora
Raquel Madruga, mantendo-se a parceria com a Escola de Dança Ana Kohler (EDAK) na
modalidade de Hip-hop.
As inscrições decorrerão na secretaria entre 22 e 29 de setembro. No entanto, os
alunos que se inscreverem para além desta data-limite poderão ainda frequentar o mês de
outubro. O preçário está disponível na secretaria e no site do Colégio, assim como as fichas
de inscrição e as regras de funcionamento das Atividades.
Por fim, quanto aos equipamentos das atividades desportivas para participação nas
competições em representação do Colégio, a partir deste ano, passarão a pertencer ao aluno
e serão adquiridos na secretaria, depois de definido o tamanho junto do professor da
modalidade.
Termino, disponibilizando-me para o que for necessário, sendo o meu horário de
atendimento todas as 4.as feiras à tarde, mediante marcação na secretaria.
Os melhores cumprimentos,
Helena Marques
Coordenadora das Atividades de Complemento Curricular
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