Noticías do gabinete da Directora
Pedagógica 6
Caros Pais
Quase nem demos pelas ferias de Agosto, já ca estamos de novo. O mês de Julho teve
igualmente muitas actividades. A mais importante foi a peça de teatro do Key stage 2 nos dias 12
e 13 de Julho. As crianças da 3ª e 4ª classe actuaram na Quarta-feira, enquanto as da 5ª e 6ª
tiveram a sua apresentação na Quinta-feira.
Como já vem sendo habitual, os nossos professores e alunos empenham-se na preparação dos
espetáculos, houve muito apoio dos pais. A todos gostaríamos de mandar os nossos
agradecimentos.
Foi igualmente no último mês do segundo trimestre que decorreram os dias do desporto. Este
ano, decidiu-se apostar em ter a Gala dos pequeninos aqui na escola. No geral foi uma
experiencia positiva e até os pais participaram. As restantes 2 Galas tiveram lugar no Parque dos
Continuadores como já vem sendo habitual.
Outra novidade foi o início de aulas de Chinês (Mandarim). No próximo ano, os alunos do
secundário terão igualmente a oportunidade de escolher Chines como opção.
As professoras da secção primária organizaram um workshop intitulado ‘ Leitura na Infância’
para os pais. Infelizmente não houve a participação que esperávamos da parte dos encarregados
de educação.
O PTA organizou pela primeira vez uma Noite Dançante para os pais. Uma noite agradável para
quem dançou e para quem não é muito de dançar.
No final do trimestre os professores estiveram envolvidos na elaboração dos relatórios de
avaliação. O novo formato que decidimos utilizar e mandar por correio eletrónico envolve muito
trabalho de coordenação. Parabéns aos professores pelo empenho.
No último dia do segundo trimestre a secção secundária decidiu realizar a primeira edição dos
Brain Games.
Tivemos igualmente a já habitual Assembleia Final.
No último trimestre houve também algumas experiências desagradaveis nomeadamente
vandalismo num das casas de banho.
Sempre que tivermos situações de mau comportamento iremos mandar notas para casa e iremos
tomar medidas necessárias para por fim a estes actos.

A Ms Janete está a rever as fichas de inscrição e temos detectado muitas irregularidades (falta de
assinaturas, documentos ou fotos exigidas). Nestes casos eu não assino as inscrições por estarem
incompletas, a informação não estará no sistema e não terão prioridade para o próximo ano.
Agradeciamos que actualizasse a informação onde necessário.
As propinas deste trimestre já estão a pagamento. Multas serão aplicadas nos casos em que a data
limite não for respeitada.
Melhores Cumprimentos
Cristina Sanches
Directora Pedagógica.

