
  A ter em atenção  
  

Acolhimento ---» Jogos de sala, brincadeira livre e parque infantil ou atividade no ginásio.   

  

Passeio de dia 2 de Abril ---» Passeio de sensibilização, aos jardins do marquês, com saída prevista às 10h30 (hora a confirmar). Os alunos devem 
trazer piquenique, água, o chapéu e a t-shirt do CAF e calçado confortável.   

 

 

 

Corte aqui ����:_____________________________________________________________________________________________  

  

Entregar impreterivelmente até o próximo dia 19 de Março de 2018 

 

Relembramos que o período de Férias de Páscoa é de 26 de Março a 6 de Abril (inclusive) 

 

Por imposição da CMO, temos que entregar a lista das marcações dos almoços até 10 dias úteis antes do início da paragem letiva. Por este motivo, 

quem não entregar o destacável até ao dia 19 de Março será considerado como estando presente todos os dias, sendo-lhe cobradas todas as 

refeições. 

 

Para que haja uma organização das atividades e uma redução de custos, agradecemos que preencha este quadro e o entregue ao CAF até dia 19 
de Março. 
 

Assinale com uma cruz os dias em que o seu educando irá frequentar o CAF  

               Março                                                                       Abril  

Dia  26 27 28 29 30 

Páscoa 

2 3 4 5 6 

Almoça:          
Feriado 

          

Presença:                    

 

Nome da Criança: _______________________________________________________ Ano / Sala: _____________________  

Assinatura E. Educação: __________________________________________________  
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