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Circular n.º 2 - 2022/2023 

Lisboa, 13 de setembro de 2022 

         
 

 

AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 Desejando a todas as famílias um ótimo ano letivo, vimos anunciar as atividades de 

complemento curricular, cujo alargamento neste ano muito nos apraz, como forma precisamente 

complementar de promover o desenvolvimento de competências nos nossos alunos, propiciando-

lhes uma educação integral. 

Assim, retomaremos as atividades de Bateria, Xadrez e Espanhol, bem como a parceria com 

a Start-up “The Inventors”, a cuja apresentação e vídeoYouTube poderão aceder nestes links. Por 

outro lado, teremos uma nova atividade pedagógica na área da programação em parceria com a 

“Happy Code” (Happy Code nas Escolas – YouTube) – consulte a respetiva apresentação. 

Na próxima semana, entre os dias 19 e 23 de setembro, decorrerá a semana Aberta das 

Atividades de Complemento Curricular, durante a qual os alunos poderão conhecer e experimentar 

as atividades da sua preferência. Os dias e os horários destas aulas, anunciados no vídeo que se 

divulgará aos alunos nos dias de apresentação e nas redes sociais do Colégio, serão precisamente 

o de cada atividade ao longo do ano. Para a aula aberta da “Happy Code”, os alunos devem 

expressar a sua intenção de experimentar na secretaria. 

 As atividades terão início na semana de 26 a 30 de setembro, com acertos na mensalidade 

de outubro, sendo que as inscrições começam hoje, dia 13 de setembro. O preçário está disponível 

na secretaria e no site do Colégio, assim como a ficha de inscrição e as regras de funcionamento 

das Atividades. 

 Resta-nos fazer votos de que os nossos alunos possam encontrar nas atividades o interesse 

e a alegria próprias da educação não formal, ambiente por excelência propício ao desenvolvimento 

de talentos que (re)conhecemos ou pressentimos neles. 

 

Os melhores cumprimentos, 

Helena Marques 

Coordenadora das Atividades de Complemento Curricular  

 

 

http://www.csdoroteia.edu.pt/imagens_complemento_curricular/2022-2023/apresentacao_the_inventors_2022_23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_Bfvz3WlfvE
https://www.youtube.com/watch?v=yyyT07f205w
http://www.csdoroteia.edu.pt/imagens_complemento_curricular/2022-2023/Happy%20Code_ColStaDoroteia_22-23.pdf
http://www.csdoroteia.edu.pt/imagens_complemento_curricular/2022-2023/Precario_ACC_2022-2023.pdf
http://www.csdoroteia.edu.pt/imagens_complemento_curricular/2022-2023/Ficha_de_inscricao_ACC_2022-2023.doc

