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Circular n.º 5 - 2021/2022 

Lisboa, 1 de outubro de 2021 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos,  

 

É com toda a alegria que informamos que é possível retomar as atividades de 

complemento curricular no nosso Colégio.  

Apesar de ainda estarmos condicionados pela aplicação de regras previstas no nosso 

Plano de Contingência, julgamos que atual situação já permite o funcionamento em segurança 

de um conjunto de atividades que agora divulgamos. Assim, em anexo, disponibilizamos toda 

a informação relativa às diferentes modalidades, com a indicação do respetivo Professor 

dinamizador, o dia e o horário de cada atividade, bem como o seu preçário. 

As inscrições decorrerão na Secretaria a partir de agora e até ao dia 7 de outubro, 

quinta-feira. As aulas terão início no dia 11 de outubro, segunda-feira. 

Salientamos que algumas das atividades são lecionadas em formato individual, pelo 

que os Pais e Encarregados de Educação interessados podem escolher o melhor horário, na 

Secretaria. A ocupação destes horários será feita por ordem de inscrição. Mediante o número 

de Alunos inscritos, os horários das atividades podem ser ajustados. 

Os pedidos de desistência ou de alteração de atividade devem ser solicitados por 

escrito na Secretaria do Colégio até ao dia 8 de cada mês para efeito no mês seguinte. Estes 

pedidos devem ser devidamente justificados, uma vez que só em casos excecionais serão 

aceites.   

Não se realizam atividades de complemento curricular durante as férias letivas e nos 

feriados. O pagamento é faturado mensalmente até ao dia 10 de cada mês. Assim, em todas 

as atividades, qualquer mês é considerado inteiro para efeito de pagamento. Em caso de 

ausência do Aluno, o valor da aula não será restituído, no caso de ausência do Professor prevê-

se a reposição/compensação da aula da respetiva atividade.  

Por último, referimos que as atividades só abrirão se houver um número considerado 

suficiente para o seu bom funcionamento, consoante a sua especificidade.  

Acreditando que estas aulas são favoráveis ao enriquecimento formativo e ao 

desenvolvimento de competências dos nossos Alunos, julgamos que a oferta agora 

disponibilizada é da preferência de todos. 

Para qualquer questão adicional, podem sempre contactar a Secretaria do Colégio. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 


