
 

COMUNICAÇÃO  

 

IMP.DUE.006-00  1/2 

 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação 

Com o aproximar de um novo ano letivo, a Direção do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa reitera a 

importância do trabalho desenvolvido em parceria entre a Escola e a Família. De facto, pretendemos 

tudo fazer para o sucesso educativo e pessoal dos nossos alunos, dos vossos filhos! A temática, para 

o ano letivo 2020-2021, que está subjacente ao nosso Projeto, continua a ser CDLPC… somos 

COMUNIDADE! Porque, EFETIVAMENTE, não o somos porque o dizemos, mas, sim, porque o 

SENTIMOS. Informam-se, assim, todos os Alunos e Encarregados de Educação de que as atividades 

de receção iniciam-se a 16 de setembro (quarta-feira). No dia seguinte, 17 de setembro, 

começaremos as atividades letivas. 

A Direção aproveita este momento para desejar a todos um excelente ano letivo 2020-2021, 

reiterando a sua posição de abertura e de diálogo para todas as questões que possam surgir ao longo 

de mais esta caminhada! 

Monte Redondo, 01 de setembro de 2020 

A Direção, 

Rui Miranda 

 

Programa para dia 16 de setembro de 2020 (quarta-feira) 

Receção ao 5.º ano 
 
. 9h30 - Encontro das turmas com os respetivos diretores de turma. 
. 10h30 – Intervalo. 
. 11h – Regresso à sala. 
. 12h30 – Almoço com os diretores de turma. 
. 13h30 – Reunião com o Diretor Pedagógico. 
. 14h – Feira Popular. 

. 16h – Transportes (SUJEITO A CONFIRMAÇÃO). 
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Restantes anos 
 
. 9h30 - Encontro das turmas com os respetivos diretores de turma. 
. 10h30 – Intervalo. 
. 11h – Regresso à sala. 
. 11h – 10.º ano - Reunião com o Diretor Pedagógico. 
. 12h – Transportes (exceto alunos do 5.º ano). 
 

                                 Feira Popular 

 
 

RECEÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 
15 de setembro (terça-feira): 
17h30 - Reunião com o diretor de turma (5.º, 7.º e 10.º anos). 
 
16 de setembro (quarta-feira): 
17h30 - Reunião com o diretor de turma (6.º, 8.º, 9.º e 11 e 12.º anos). 
 
IMPORTANTE: por uma questão de segurança, nas reuniões com os diretores de turma e os 
encarregados de educação, só pode estar presente um elemento de cada agregado familiar. Os 
alunos não poderão acompanhar, nesta reunião, os seus encarregados de educação. 
 

 


