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ESPREITADELA
ARRAIAL

No dia 22 de junho junte-se à família CHK!
Não perca a nossa grande festa de fim de ano onde os alunos irão demonstrar o seu talento.
A festa continua no nosso habitual arraial com muita animação, bancas com comes e bebes,
insufláveis e muito mais....

VIAGENS DE FINAL DE ANO
As viagens de final de ano são um momento de convívio e servem para os alunos se divertirem e descansarem do
ano letivo que passou, na companhia dos seus amigos, sendo, por isso, bastante importantes. As viagens de final
de ano deste ano são as seguintes:
• os finalistas do Jardim de Infância vão para o Campo Aventura;
• o 1.º ano vai à Roda Viva;
• o 2.º e 3.º anos vão ao Parque dos Monges, em Alcobaça;
• o 4.º ano vai passar 2 dias ao Campo Aventura;
• o 5.º e 6.º anos vão ao Campo de Férias Castor;
• o 7.º e 8.º anos vão ao Fluviário de Mora;
• o 9.º ano vai para o Meco durante 3 dias;
• a Sala Aventura vai passar 2 dias ao Parque de Campismo do Valbom, em Sesimbra.
Aproveitem as visitas muito bem, disfrutem das férias e vemo-nos outra vez no próximo ano letivo!

Colónia de férias
O final das aulas está a chegar e, com ele, mais um período de colónias de férias! Este ano, além da tradicional praia temos
muitas novidades!
O objetivo é proporcionarmos aos nossos alunos momentos de convívio e lazer (afinal já estão de férias!), sem nunca
esquecermos a componente pedagógica que deve existir em todas as propostas.
As Colónias de Férias do Jardim de Infância e do 1.º Ciclo decorrerão entre os dias 25 de junho e 13 de julho; dos 5.º ao 8.º anos
entre os dias 18 de junho e 13 de julho.

Goalball
No dia 24 de maio realizou-se o último encontro de goalball, no âmbito do Desporto Escolar
da cidade de Lisboa.
O jogo decorreu na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho. A equipa da casa venceu
"estrondosamente", sendo o resultado final de 12-1! Atenção que a equipa vencedora era
constituída pelos nossos antigos alunos, agora estudantes do 10.º, 11.º e 12.º anos!

EM BREVE...
THE DAILY PEEP

Matrículas 2018/ 2019
Este ano as renovações de matrícula já serão feitas informaticamente, através do INOVAR+.
Pretendemos tornar todo este processo menos burocrático e muito mais rápido.
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