ESCOLA BÁSICA MARQUESA DE ALORNA
Informação nº 1 / 2019.2020
Informam-se todos os alunos, professores e funcionários da Escola Básica
Marquesa de Alorna que, na quarta-feira 27 de novembro, se realizará uma
atividade escolar de caráter formativo (em substituição das atividades letivas), num
programa intitulado “Corta Mato da Marquesa em Monsanto”.
Esta atividade visa a participação do maior número de alunos possível do 2º e 3º
ciclos na prova de corta mato, bem como de alunos assistentes/ apoiantes à prova,
colaborando ativamente na sua organização com os docentes de Educação Física,
que terão ainda o apoio da CML e da PSP nesta atividade escolar.
Pretende-se ainda com esta atividade reforçar, em contexto real, a prática de outras
atividades que contribuem para uma vida mais saudável – caminhada da Escola
para o parque do Calhau e regresso, e almoço pic-nic em Monsanto – para além de
reforçar os laços relacionais entre alunos-alunos, alunos-professores, alunosfuncionários, professores-professores, professores-funcionários e funcionáriosfuncionários.
No período compreendido entre as 8h30 e as 14h00-14h30 poderão os alunos,
professores, funcionários, pais/ encarregados de educação, parceiros e convidados
participar ativamente no “Corta Mato da Marquesa em Monsanto”.
Nesse dia, os alunos devem trazer de casa a comida necessária para o pic-nic,
providenciando os organizadores da prova uma garrafa de água, um pacote de
sumo e uma peça de fruta a todos os alunos, para consumo a meio da manhã.
Atendendo a que esta atividade decorrerá num espaço protegido, não é
permitido tocar nas árvores do parque do Calhau.
Na eventualidade de chover no dia 27 de novembro de 2019, a atividade “Corta
Mato da Marquesa em Monsanto” não se realizará, cumprindo os alunos o seu
horário normal.
Os alunos do 2º e 3º ciclos cujos encarregados de educação formalmente
comunicarem que não autorizam a participação dos seus educandos no “Corta
Mato da Marquesa em Monsanto” cumprirão, na Escola, atividades previstas pelos
docentes, a dinamizar por um conjunto de professores que ficarão na escola para
assegurar o cumprimento de tais tarefas. E para esses alunos, o Bufete estará aberto
das 10h00 às 10h30 e o Refeitório das 13h00 às 14h00.
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