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     Circular n.º 23 - 2021/2022 

Lisboa, 01 de julho de 2022 

 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação  

Assunto: Aulas do British Council – inscrições 

 

Na sequência do protocolo celebrado com o Instituto Britânico (British Council), relembramos 

que o nosso Colégio continua a proporcionar a todos os seus Alunos aulas de Inglês, na modalidade de 

atividade de complemento curricular, em horário pós letivo.  

Face à boa experiência até ao momento, gostaríamos de informar que as inscrições (alunos que 

já frequentam as aulas) têm o valor de 60€ e são efetuadas através do preenchimento da ficha de 

inscrição (em anexo) e respetivo pagamento. A ficha e o comprovativo de pagamento devem ser 

enviados para a secretaria do Colégio (secretaria@csdoroteia.info). O valor das propinas e descontos 

para irmãos pode ser consultado no mesmo local. Para inscrições feitas até dia 17 de Julho existe um 

desconto. 

 As aulas terão início a 28 de setembro. Irão decorrer às quartas-feiras, das 14h30 às 17h30. O 

primeiro trimestre termina a 07 de dezembro; o segundo trimestre inicia-se a 04 de janeiro e termina 

a 08 de março; o terceiro trimestre inicia-se a 15 de março e termina a 07 de junho.  

Para os Pais dos Alunos novos, os seus educandos terão de realizar um teste para aferir o nível 

que deverão frequentar. Esse teste é realizado online e para isso há um momento a marcar com o 

British Council. No fim desta comunicação constará o link para a marcação poder ser feita,  indicando 

que pertence ao Colégio de Santa Doroteia. 

 No dia 14 de setembro, às 19h00, terá lugar uma reunião online, com a Coordenadora do British 

Council, Dra. Pamela Tierney, para apresentação deste projeto aos Pais dos Alunos que ainda não 

frequentam as referidas aulas. Para qualquer dúvida, podem esclarecê-la enviando um email para a 

Dra. Pamela Tierney. ( Pamela.Tierney@pt.britishcouncil.org) 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Maria Cabanas 

Diretora Pedagógica 

 

Elizabeth Gouveia 

Coordenadora das Atividades Pedagógicas 

 

British Council Lisbon page of website to book an online test in September 
https://www.britishcouncil.pt/ingles/inscrever/criancas-jovens/marcar-avaliacao  
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