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Para conhecimento dos Pais e Encarregados de Educação 
 

 

 

Estimados Pais e Encarregados de Educação 

 

O mês de setembro está a andar com a habitual regularidade e é com muita alegria que estamos 

a iniciar este novo ano escolar. As adaptações vão a caminho. Todos temos de ser braços e coração 

para que cada criança se sinta acolhida e amada por cada membro da nossa comunidade educativa. 

 

Já está pronto o Plano de Atividades e o Calendário Anual com o objetivo do ano letivo e as 

metas a atingir em cada trimestre. Ainda estamos a terminar o Jubileu celebrativo dos 150 anos da 

chegada das Irmãs Doroteias a Portugal que encerra com um colóquio alusivo em Fátima nos dias 14, 

15 e 16 de outubro de 2016, aberto a todos os interessados. 

 

No calendário escolar poderão ler o objetivo a trabalhar, contando sempre com a colaboração 

e participação de todos os intervenientes. O tema deste ano já está exposto no placard do nosso 

corredor. 

 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

Valência Creche I (sala 7), Creche II (sala 4) e Creche III (sala 5) 

Música – Esta atividade está implementada nas salas através do Projeto REMY, com 

resultados muito positivos. O custo mensal é de 6,00 €.  

 

Valência Pré-Escolar (salas 1, 2, 6 e 8) 

Educação Física-Motora e Música – Projeto MUVY e REMY 

Estas atividades são para todo o Pré-Escolar. Cada uma das atividades terá um tempo por 

semana com o custo total de 9,50 € por mês.  

 

Finalistas do Pré-Escolar 

Inglês – Projeto KOLY 

Esta atividade é assegurada pela professora Noémia para as crianças finalistas da valência Pré-

Escolar. Terá um tempo por semana e está também inserida no projeto REMY.  

 

Ciência – “Pequenos Cientistas” – Projeto ESPY 

Esta atividade também é assegurada pelo projeto REMY aos finalistas do Pré-Escolar.  

  

 Os horários ainda estão a ser acertados com os professores do projeto. Até ao final do mês 

afixaremos as grelhas com os horários destas atividades junto à sala do seu educando e na portaria. 

 

 As quatro atividades, com um tempo por semana, integradas no Projeto REMY terão um custo 

de 14,00 € por mês. 
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/… 

Valência de A.T.L. 

 Para já, não é possível dar qualquer informação sobre esta valência visto os horários ainda 

estarem em estudo de acertos. 

 

 Estamos a estudar novas propostas de atividades que vão surgindo e para as quais temos sido 

contactadas. Se concretizarmos algum acordo daremos a respetiva informação. 

 

 

 CALENDARIZAÇÃO 2016/2017 

 

 Segue também o Calendário Anual e pedimos a todos os Encarregados de Educação a 

máxima atenção para as datas das atividades em conjunto, festas, reuniões e dias de encerramento da 

instituição. 

 O envio da calendarização serve para informar e simultaneamente ajudar à organização da 

vida de cada um de vós e da instituição. 

 

 SEGURO ESCOLAR 

 

 Lembramos que no recibo do mês de outubro está incluído o pagamento do seguro escolar 

anual no valor de 5,00 €. 

 

 

 Para uma melhor qualidade e continuidade do nosso trabalho educativo, mantemos a norma 

do ano anterior. A partir do próximo dia 1 de outubro, as crianças da valência Pré-Escolar, que 

cheguem depois das 09H30 ficarão na receção e serão levados para a respetiva sala, pela pessoa 

encarregada de recebê-la (Regulamento Interno do Jardim de Infância Capítulo IV, Norma XVII). As 

crianças que ainda não estão adaptadas são uma exceção.  

 

 

A terminar renovamos o nosso pedido de colaboração principalmente em relação a prazos, para 

que, cada vez mais, nos pautemos pela organização e qualidade. Pedimos a máxima atenção aos 

horários da secretaria, funcionamento de toda a instituição e prazos estabelecidos durante todo este 

ano letivo, para a entrega de documentação e pagamentos, horários de entrada e saída das crianças e 

outras obrigações a satisfazer pelas famílias.  

Agradecemos desde já a colaboração. 

 

Tal como nos ensinou Santa Paula Frassinetti: “Seja verdadeira missionária nessa casa e nesse 

país; pregue muito com o bom exemplo e pouco com a palavra…” (carta 708,8) 

 

 

Covilhã, 15 de setembro de 2016 

                                                                                         

Pela Direção 
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