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Circular n.º 1 – 18/19 

 
 

Para conhecimento dos Pais e Encarregados de Educação 
 

 

 

Estimados Pais e Encarregados de Educação, 

 

O ano letivo está a caminho e vão-se manifestando as reações normais de adaptação. Toda a 

comunidade educativa está disponível para acolher cada criança, para que se vá sentindo num 

ambiente tranquilo onde continue a crescer com amor e ternura. 

 

Enviamos o Calendário Anual, este ano com o tema “APRENDER O Estilo de Vida de Jesus”, 

onde poderão ler o objetivo a trabalhar e as metas por trimestre, contando sempre com a 

colaboração e participação de todos os intervenientes no processo educativo dos vossos filhos. 

 

 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Valência Creche I (sala 7), Creche II (sala 4) e Creche III (sala5) 

Música – Esta atividade está implementada na creche através do Projeto Remy, com muito 

interesse por parte das crianças. O custo mensal é de 7,00 €. 

 

Valência Pré-Escolar (sala 1, 2 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 

e um custo de 11,00 € mês. 

 

Finalistas do Pré-Escolar (sala 6) 

Inglês – Projeto Koly 

Movimento – Projeto Muvy 

Música – Projeto Remy 

As três atividades de um tempo por semana têm um custo de 13,00 € 

 

Ciência – “Pequenos Cientistas” – Projeto Espy 

Yoga – Projeto Yogy 

As atividades de ciência e yoga, também de um tempo por semana, passam a ser facultativas e por 

isso sujeitas a inscrição.  

As quatro atividades têm um custo de 15,00 € e as cinco atividade de 17,00 €.  

A inscrição é feita mediante preenchimento de ficha na secretaria. 

 

Valência de ATL 

Para esta valência os pais podem inscrever os filhos nas atividades que estão implementadas pelo 

Projeto Remy, e que no ano anterior foi Inglês e Yoga. O custo de uma atividade é de 10,00 € e de 

duas atividades é de 16,00 €. 

A inscrição é feita mediante preenchimento de ficha na secretaria. 

Informamos ainda que, devida à dispersão dos horários desta valência e ao cansaço das crianças 

informamos que a equipa só assume atividades escolares até às 18H30 e a instituição encerra às 

19H00. 
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CALENDARIZAÇÃO 2018/2019 

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

atenção para as datas das atividades de 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 pelo que também podem e devem ir ao site em: www.doroteiascovilha.net e 

subscrevê-lo com o vosso email, facilitando assim a receção atempada por datas, das atividades 

programadas e novos artigos que vamos publicando. 

 

SEGURO ESCOLAR 

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

anual no valor de 5,00 €. 

 

HORÁRIO DA SECRETARIA 

Para facilitar as famílias a secretaria passa a estar sempre aberta das 8H30 às 18H15, todos os 

dias do mês. Relembramos que os pagamentos são efetuados de 1 a 10 de cada mês. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para uma melhor qualidade e continuidade do nosso trabalho educativo, não esqueçam que as 

crianças do pré-escolar que cheguem depois das 9H30 ficarão na receção e serão levados para a 

respetiva sala pela pessoa encarregada da receção (Regulamento Interno do Jardim de Infância, 

Capítulo IV, Norma XVIII). As crianças que ainda não estão adaptadas são exceção.  

 

Terminamos, renovando o nosso pedido de colaboração principalmente em relação a prazos, para 

que, cada vez mais, progredirmos na organização e qualidade. Pedimos a máxima atenção aos 

horários da secretaria, funcionamento de toda a instituição e prazos estabelecidos para entrega de 

documentação e pagamentos, horários de entrada e saída das crianças e outras obrigações a satisfazer 

pelas famílias.  

Agradecemos antecipadamente a colaboração. 

 

Tal como nos ensinou Santa Paula Frassinetti: “Do coração não nos podem tirar Deus, e com Deus 

nunca seremos pobres, nem estaremos sós...” Carta 638, 6 

 

Covilhã, 20 de setembro de 2018  

  

                                                                              A Direção            

 

      ________________________________        
                                                                                 (Ir. Teresa Órfão Carneiro) 

http://www.doroteiascovilha.net/

