Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação,
Dando continuidade ao projeto Sala de Estudo “Depois do Toque” surgido em 2013 e atenta a sua
implementação consolidada, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB2, 3
Marquesa de Alorna pretende continuar a dinamizar o espaço da sala de estudo no ano 2015/2016.
O objetivo passa pelo acompanhamento especializado dos alunos no seu estudo, realização de
trabalhos e fichas, preparação para os desafios escolares. Assim, preparámos um programa
complementar de acompanhamento pedagógico e atividades lúdicas em áreas de interesse para os
alunos do 2º e 3º Ciclos da escola EB 2,3 Marquesa de Alorna, no espaço escolar, durante o
período letivo, interrupções escolares e férias (ver quadro).
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(atividades extras e agendamento semanal exemplificativo, passível de alterações face ao interesse demonstrado pelos alunos)
* Mínimo de inscrições mensais para possibilitar o funcionamento: 20 alunos.
** Atividade individualizada a desenvolver mediante manifestação de interesse dos alunos.

As mensalidades deverão ser pagas até ao dia 5 de cada mês pelos Encarregados de
Educação:
Valor do seguro (pago com a 1ª mensalidade): 10€
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Existe também a possibilidade de dinamizar o espaço durante as interrupções letivas, das
08.30h às 18.30h, com um custo acrescido de 4€ por dia, a somar ao valor mínimo de
mensalidade, ou seja, 60€.
Caso esteja interessado na frequência da sala, com a sua pré-inscrição beneficiará de um
desconto de 5€, a descontar na primeira mensalidade. Preencha a ficha que acompanha este
documento e poderá colocar na caixa disponibilizada para o efeito junto da Sra. Coordenadora de
estabelecimento, ou deixar em envelope fechado dirigido à Associação de Pais da Escola Querubim
Lapa (caixa à entrada da escola) ou da Escola Marquesa de Alorna e colocar na caixa de correio que
se encontra na Portaria da EB 2/3 Marquesa de Alorna ou enviar para educarasorrir@gmail.com ,
através do qual também poderá solicitar os esclarecimentos que entenda necessários.

