COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
2018-2019

Circular n.º 8 - 2018/2019
Lisboa, 21 de novembro de 2018
Aos Pais e Encarregados de Educação
dos Alunos do Ensino Secundário
Como tem sido prática em anos anteriores, e no sentido de proporcionar aos
nossos Alunos do Ensino Secundário um momento de reforço pedagógico
complementar, dinamizado por Professores ligados ao Colégio, para clarificação e
aprofundamento dos conteúdos programáticos específicos das disciplinas de
Matemática A e de Física e Química A, informamos que disponibilizamos os seguintes
horários:


Matemática A, 10.º Ano – 4.ª feira das 14h30 às 16h00



Matemática A, 11.º Ano – 4.ª feira das 14h30 às 16h00



Física e Química A, 11.º e 12.º Anos – 4.ª feira das 16h00 às 17h30

Nesse sentido, pensámos dividir o ano em dois momentos, o primeiro a
acontecer até ao Carnaval e o segundo até ao final do ano letivo. Assim, no início do
segundo momento, os Alunos que quiserem continuar com estas aulas devem
manifestar a sua intenção na Secretaria, efetuando o respetivo pagamento. O valor
total para os dois momentos será de 100 euros por Aluno.
Os Alunos que pretendam começar a usufruir destas aulas de reforço devem
fazer a sua inscrição na Secretaria até ao dia 27 de novembro, efetuando, ainda, o
pagamento relativo ao 1.º momento, no valor de 50 euros. O limite máximo de Alunos
para cada disciplina é de 20, pelo que daremos prioridade às primeiras inscrições.
As aulas terão início no dia 28 de novembro, próxima quarta-feira. De igual
modo, recorda-se que estas aulas são facultadas apenas a Alunos que querem
melhorar o aproveitamento nestas disciplinas, sujeitas a exame nacional, pelo que o
seu comportamento e atitude de trabalho condicionarão a sua participação nas
mesmas.
Com os meus melhores cumprimentos,
Maria Cabanas

Colégio de Santa Doroteia – Ano letivo 2018/2019
Av. Marechal Craveiro Lopes, 1 - 1749-012 Lisboa | Tel.:217 570 311 | Fax:217 590 061
www.csdoroteia.edu.pt | email: csdoroteia@csdoroteia.edu.pt

