Colégio João de Barros
CIRCULAR INFORMATIVA
N.º 01 - 2016/2017

Data: 01 / 09 / 2016
Destinatários: Alunos e encarregados de educação
Assunto: Receção ao aluno – 5.º ano

Vai iniciar-se um novo ano letivo e para os alunos do 5.º ano de escolaridade o início de
um novo ciclo de ensino.
A direção deste estabelecimento de ensino, com a colaboração dos docentes quer
proporcionar, no primeiro dia escolar do seu educando, um conjunto de atividades com o
objetivo de o integrar nos diferentes espaços do colégio, sendo acompanhado por alguns
professores e alunos do clube do Amiguito.
O diretor irá presidir à reunião de boas vindas aos alunos e encarregados de educação a
realizar no dia 15 de setembro às 9,30 horas no auditório do colégio.
Em seguida, o diretor de turma continuará a reunião, na sala indicada na informação
afixada no Hall de entrada, com a seguinte ordem de trabalhos:
- Calendário escolar;
- Objetivos estratégicos do novo projeto educativo;
- Regulamento interno (Direitos e Deveres; Regime de faltas, Critérios de transição,
Quadro de mérito);
- Atividades de enriquecimento da aprendizagem.
O colégio quer, desde o primeiro dia do ano letivo, promover a integração do seu
educando, nos diferentes espaços do estabelecimento de ensino, pelo que planificou, para
esse dia, algumas atividades que irão contribuir, certamente, para um bom ambiente
educativo.
As atividades serão dinamizadas pelo Clube do Amiguito, no período da manhã e da
tarde. O seu educando vai ainda partilhar, com os colegas da turma e restantes alunos do 5.º
ano, o almoço oferecido pelo colégio.
Por volta das 16,00 horas, à exceção dos alunos da localidade de Meirinhas, será
efetuado o transporte dos alunos, de regresso a casa.
Informo que a papelaria estará aberta ao público do dia 6 de setembro até ao dia
15 de setembro, no seguinte horário, para que possa adquirir os livros e o material escolar
necessário:
- 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.
Agradecendo, desde já, a confiança que depositou, neste estabelecimento de
ensino, ao confiar a educação de seu/ sua filho(a), subscrevo-me com os melhores
cumprimentos.
O Diretor,

Contactos
 Telefone Geral: 236 948 225 / Fax: 236 948 887
 E-mail: cjbarros@mail.telepac.pt
 www.colegio-j-barros.com
/ www.facebook.com/colegio.joao.barros
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