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[PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO] 

Estimados pais: 
 

Na próxima quarta-feira, dia 28, os vossos filhos irão deslocar-se à Quinta Ferreirinha, em Burgães, para 

participarem no enriquecedor processo pedagógico das vindimas. 

A saída do Colégio está prevista para 9h00 e o regresso para o meio-dia.  

Neste dia pedimos aos pais que apenas coloquem nas lancheiras dos seus filhos o lanche da tarde, uma vez que o 

Colégio providenciará, para todas as crianças, os lanches da manhã. 

Esta atividade tem um custo de 3,5€ e será faturada, pelos serviços administrativos, no próximo mês. 

Solicitamos que entreguem o destacável às educadoras/professoras com a autorização de participação do (a) 

vosso(a) filho(a), até sexta-feira, dia 23. 
 

Os melhores cumprimentos.                 Colégio de Lourdes, 21 de setembro de 2016 
 
 
Eu, _______________________________________________________________ Encarregado(a) de Educação do(a) 
menino(a) _______________________________________________________ da sala do (s) _____ ano (s), declaro 
que autorizo o meu filho(a) a participar na visita de estudo à quinta para participação nas vindimas, que se irá realizar 
no dia 28 de setembro de 2016, em Burgães – S. Tirso. 
 

Data: ____|____|_________ O (A) Enc. de Educação ________________________________ 

 

 

 
 

 
 

                                                                             NOTA INFORMATIVA Nº 01                     

 [PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO] 

Estimados pais: 
 

Na próxima quarta-feira, dia 28, os vossos filhos irão deslocar-se à Quinta Ferreirinha, em Burgães, para 

participarem no enriquecedor processo pedagógico das vindimas. 

A saída do Colégio está prevista para 9h00 e o regresso para o meio-dia.  

Neste dia pedimos aos pais que apenas coloquem nas lancheiras dos seus filhos o lanche da tarde, uma vez que o 

Colégio providenciará, para todas as crianças, os lanches da manhã. 

Esta atividade tem um custo de 3,5€ e será faturada, pelos serviços administrativos, no próximo mês. 

Solicitamos que entreguem o destacável às educadoras/professoras com a autorização de participação do (a) 

vosso(a) filho(a), até sexta-feira, dia 23. 
 

Os melhores cumprimentos.                 Colégio de Lourdes, 21 de setembro de 2016 
 
 
Eu, _______________________________________________________________ Encarregado(a) de Educação do(a) 
menino(a) _______________________________________________________ da sala do (s) _____ ano (s), declaro 
que autorizo o meu filho(a) a participar na visita de estudo à quinta para participação nas vindimas, que se irá realizar 
no dia 28 de setembro de 2016, em Burgães – S. Tirso. 
 

Data: ____|____|_________ O (A) Enc. de Educação ________________________________ 

 

 

mailto:direcaopedagogica@clourdes.pt
mailto:direcaopedagogica@clourdes.pt

