
 

 

                            

Circular Informativa – junho de 2017.       
 
  

                                              
  

  

 Exmo. (a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação,   

 

 Vimos, pela presente, fornecer algumas informações que consideramos  

 importantes. Assim, chamamos a sua atenção para os seguintes pontos:  

 

  

1. Calendário escolar para o mês de junho; 

2. Pagamento Anual das Mensalidades; 

3. Encerramento do Ano Escolar; 

4. Atividades extracurriculares no mês de junho; 

5. Programa de Verão; 

6. Avaliação do 3ºPeríodo ( 1ºCiclo); 

7. Mês de Agosto. 
 

 

1. Calendário Escolar para o mês de junho  

 

Data/ hora Atividade 

09/06/2017 

16h30 

Celebração - Igreja de Queijas 

22/06/2017 

9h30 

Apresentação de Judo 

23/06/2017 

9h30 

Apresentação Zumba Kids 

26/06/2017 Programa de Verão 

 

 

2. Pagamento Anual das Mensalidades 

 

O Colégio Alfa-Beta colocou à disposição dos Encarregados de Educação a possibilidade de 

optarem pela modalidade de pagamento anual para as mensalidades do Colégio. Assim sendo, 

quem optar por pagar a escolaridade do ano letivo de 2017/18 de forma anual, beneficia de um 

desconto de 4%. Para tal, o valor terá de ser liquidado até 8 de julho de 2017. 

Os pais interessados no pagamento anual devem entregar na secretaria do colégio a circular 

que enviamos para casa até ao dia 8 de junho. 

 

 

3. Encerramento do Ano Escolar. 

 

O ano letivo termina no próximo dia 23 de junho para o jardim-de- Infância e 1ºCiclo.  

O programa de Verão começa a 26 de junho e termina a 28 de julho.  

 

http://wondersofdisney.yolasite.com/mickey-minnie1.php


 

 

 

 

4. Atividades extracurriculares no mês de junho 

 

As atividades extracurriculares decorrem até ao final do mês de junho, exceto a sala de 

estudo que termina a 23 de junho. 

 

 

5. Programa de Verão 

 

No próximo dia 26 de junho, o Colégio Alfa-Beta inicia o programa de Verão, que irá decorrer 

até ao dia 28 de julho. A receção das crianças é feita, impreterivelmente entre as 8h00 e as 

8h 15 .  

 

Para segurança dos vossos filhos, só poderão participar os alunos que estiverem devidamente 

equipados com a t-shirt branca de Educação Física do Colégio e chapéu. Nas manhãs mais frias 

os alunos devem levar o casaco de fato de treino do Colégio. 

 

Estejam atentos diariamente ao nosso Facebook. 

 

 

 

6. Avaliação do 3º Período – 1ºCiclo. 

 

Os Encarregados de Educação devem  

de entrar em contato com a secretaria  

a fim de marcarem uma hora. 

 

 

 

 

7. Mês de Agosto. 

 

 Lembramos aos Encarregados de Educação que o Colégio estará aberto a segunda quinzena do 

mês de agosto. Neste mês o Colégio abre às 8h00 e encerra às 19h00. 

 

 

 

A Direção 

 

Ana Sofia Lourenço 

Data Sala / Ano 

3 de julho 1º Ano 

4 de julho 2º Ano 

6 de julho 3º Ano 

 7 de julho 4º Ano 


