Sala de Estudo na interrupção letiva do Natal
Tendo em conta que se aproxima a interrupção escolar de Natal, a EDUCAR A SORRIR
planificou o possível funcionamento da sala de estudo, nesse período não letivo, na Escola
Marquesa de Alorna, para todos os seus alunos.

Assim, existe a possibilidade da sala de estudo vir a funcionar em dias completos, das 8.30h às
18.30h, nos dias 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30 de Dezembro e 2 e 3 de Janeiro de 2014 (para ver
planificação consultar site www.educarasorrir.pt ou www.apeema.com).

Para as crianças que não frequentam a sala de estudo no período letivo também é possível a
inscrição nas férias de Natal com os seguintes custos:

 Inscrição de Dezembro (interrupção letiva) + Seguro = 40€ (para sócios da Associação
de Pais. Caso não seja associado da AP, o custo será 45€)

+
 Cada dia de frequência – 4€
Para o efeito, procurámos estruturar uma planificação diversificada, com lugar para trabalhos
de sala de estudo mas também para atividades lúdicas e visitas a locais de interesse. Essas
visitas têm custos que também deverão ser pagos diretamente por cada criança (Aquário 2,70€, Museu Farmácia - 2,70€, Cinema -5€, Visita-Jogo Gulbenkian - 1€).
Por outro lado, acordámos com uma empresa de catering a possibilidade de confecionar e
entregar o almoço das crianças na escola, por um preço de 3,69€/refeição (valor com IVA) ou,
em alternativa, as crianças podem trazer o seu almoço e lanche.

Para que existam condições de funcionamento da sala de estudo no período de Natal, será
necessário que a mesma tenha 15 crianças, enquanto número mínimo. Assim, caso pretenda
que o seu filho frequente o espaço nesses dias, solicitamos que contacte a Coordenadora da
EDUCAR A SORRIR na escola (sala 4 – período tarde), a Prof. Vera Cordeniz, até ao dia 11 de
Dezembro.

Melhores cumprimentos e votos de Boas Festas,
EDUCAR A SORRIR

