ABERTURA DO ANO LETIVO
2020 | 2021

Estimado Encarregado de Educação,
Ao inaugurar o presente ano letivo a Direção Pedagógica do Colégio Santo André deseja-lhe desde já, a si e
ao seu educando, um percurso pleno de sucessos pessoais e académicos na nossa unidade escolar.
O Colégio Santo André convoca os Encarregados de Educação, conforme calendarização abaixo, para as
Reuniões de Pais de Abertura do Ano Letivo 2020|2021. As reuniões têm como objetivo a apresentação, aos
Pais|Encarregados de Educação, de aspetos essenciais, a saber: Projeto Educativo, Regulamento Interno,
Código de Conduta, Direção de Turma, Rotinas Escolares, bem como outras informações pertinentes.
CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DE RECEÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
[2.º CICLO]
ANO DE ESCOLARIDADE

DATA

HORA|LOCAL

5.ºA

17:30 | Sala 22

5.ºB

18:30 | Sala 21

5.ºC

8 de setembro

18:00 | Sala 20

6.ºA

16:30 | Sala 19

6.ºB

17:00 | Sala 18

CALENDÁRIO DAS RECEÇÕES AOS ALUNOS (INÍCIO DAS AULAS)
[2.º CICLO]
ANO DE ESCOLARIDADE

DATA DE INÍCIO

5.º ANOS
6.º ANOS

14 de setembro (2.ª feira) | Atividades das 9h às 13h (almoço às 12 horas)
15 de setembro (3.ª feira) | Horário Letivo

INFORMAÇÕES






As turmas de 2.º Ciclo serão afixadas no dia 24 de julho.
Os horários das turmas serão divulgados em setembro.
Início do Programa de Atividades Tempos Livres: 4 de setembro [das 7h30 às 19h30].
Manuais Escolares: A Câmara Municipal deliberou, no dia 17 de julho, aprovar a atribuição de manuais escolares aos alunos
de 2.º Ciclo (disciplinas de Português, Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais) que
frequentam os estabelecimentos de ensino da rede privada do Município, no ano letivo de 2020/2021, e cujo agregado
familiar tem residência fiscal no Concelho de Mafra. A iniciativa municipal não inclui a oferta dos livros de fichas, cadernos
de atividades, CD’s ou outro material de apoio supletivo. À semelhança dos anos letivos anteriores, a atribuição será efetuada
através de Vale-Oferta, a receber pelo encarregado de educação, no seu domicílio, e a rebater, exclusivamente, numa das
livrarias/papelarias concelhias aderentes. Junto ao Vale-Oferta será distribuída a listagem de papelarias/ livrarias concelhias
aderentes, com as respetivas moradas e contactos.

Desejamos-lhe umas Excelentes Férias!
Com os nossos melhores cumprimentos pessoais e votos de um ano letivo repleto de êxitos.

Venda do Pinheiro, 23 de julho de 2020.

A Direção Pedagógica do CSA

