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Estimadas famílias, 

Esperamos que esta missiva vos encontre bem e com espírito renovado pela pausa de descanso bem 

merecida, pela dedicação de um ano intenso de trabalho de cada um de vós. 

Relembramos que no dia 1 de setembro – quinta-feira, o Colégio reabre para acolher as crianças da 

Creche, bem como as da pré-escolar e do 1º ciclo, cujas famílias assim o pretendam. 

Nota: Agradecemos que as crianças cheguem ao Colégio, no máximo, até às 10 horas. 
 

1. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – A planificação das nossas atividades anuais encontra-se disponível, 

para consulta, no site do Colégio (www.clourdes.pt), bem como segue em anexo a esta circular.  

As famílias que o desejarem poderão solicitar uma cópia em papel na secretaria. 
 

2. DIAS 5 E 6 DE SETEMBRO – O dia 5 das 8.30h às 19.00h e o dia 6, das 8.30h às 12.30h, é destinado ao 

pagamento da mensalidade, aquisição de manuais escolares, requisição de uniformes 

(disponibilizaremos às famílias o stock existente no Colégio), como é habitual em anos anteriores. 

Os Pais deverão entrar pelo coberto do bar e dirigir-se às salas do corredor do ginásio. 
 

3. CELEBRANT STUDENTS – No dia 9 de setembro (sexta-feira), realizar-se-á o passeio dos alunos 

Celebrant. Os respetivos encarregados de educação já foram devidamente informados sobre o 

assunto, via e-mail, no dia 27 de julho. A resposta quanto à participação dos seus filhos deverá ser 

remetida ao Colégio nos dias 5 ou 6, aquando da sua vinda ao Colégio, conforme referido no 

ponto anterior. 
 

4. INÍCIO DAS AULAS – No dia 12 de setembro (segunda-feira), iniciarão as aulas para todas as 

crianças/alunos, da Pré-escolar ao 9º ano.  

Neste 1º dia de aulas, os pais dos alunos da pré-escolar, do 1º ciclo e também do 5º ano, 

poderão acompanhar os seus filhos às respetivas salas de aula. 

Informamos que no próximo ano letivo constituir-se-ão duas turmas de 5º ano. 
 

5. MATERIAL ESCOLAR – As listas dos materiais escolares, bem como as obras de leitura obrigatória 

para a disciplina de português, solicitados pelos (as) professores (as), encontram-se disponíveis 

no site do Colégio. 
 

6. REUNIÕES DE PAIS –As reuniões de pais encontram-se calendarizadas no Plano Anual de Atividades. 
 

Subscrevo-me, com votos de continuação de boas férias ou bom trabalho! 

 

Colégio de Lourdes, 19 de agosto de 2016 

 
 

 

O diretor pedagógico 

    _______________________ 
(Pedro João Vale e Reis 
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