Colégio João de Barros
CIRCULAR INFORMATIVA
Ano letivo: 2016/17

N.º 08

Origem: Direção pedagógica
Destinatários: Encarregados de educação
Assunto: Atividades de encerramento do 1º período e entrega da avaliação sumativa de final de
período
No dia 16 de dezembro serão realizadas as seguintes atividades de encerramento do 1.º período:
1.
2.
3.
4.
5.

Prova desportiva de “Corta-mato”, destinada a todos os alunos;
Almoço de Natal oferecido pelo colégio;
Comemoração do dia Internacional do Eco-Escolas:
Hastear das bandeiras Eco-Escolas e Escolas Solidárias;
Festa de Natal.

Com a Festa de Natal, recheada de música, teatro e outras surpresas, onde não faltará muita alegria,
pretendemos celebrar com os nossos alunos a amizade, a solidariedade e a partilha, para que estes valores
aqueçam o coração de todos.
Informo, ainda, que a reunião geral do diretor de turma com os encarregados de educação, para
entrega da avaliação sumativa do seu educando, vai decorrer no dia 22 de dezembro, no seguinte horário,
definido por ano de escolaridade ou turma:

15,00 horas






17,00 horas






5.º A, 5.º B, 6.º B
7.º A, 7.º B, 7.º C, 7.º D, 9.º B, 9.º C
10.º B, 11.º A, 12.º A
1.º ano dos cursos profissionais
5.º C, 6.º A, 6.º C
8.º A, 8.º B, 8.º C, 8.º D, 9.º A, 9.º D
10.º A, 11.º B, 12.º B
2.º e 3.º anos dos cursos profissionais

A reunião vai decorrer na sala indicada no mapa de distribuição das salas, afixado no hall de entrada
do colégio.
Nessa reunião será feita uma análise global do aproveitamento escolar da turma e do desempenho
dos alunos nas várias disciplinas.
No final da reunião, o diretor de turma poderá, esclarecer, individualmente, quando necessário, os
encarregados de educação sobre situações específicas de aproveitamento escolar/comportamento ou
agendar uma reunião para o início do 2.º período.
Aproveito o momento para desejar, em nome de todos os professores e funcionários desta
instituição, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo 2017.
Data: 12 / 12 / 2016

O Diretor,

Valter Joaquim de Jesus Branco
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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