
  
 

 

APEE/CAF - COMUNICAÇÃO AOS PAIS e EE 

Alterações no programa de atividades das férias de Verão 2018 do CAF JI/EB1 
 
 

Serve a presente comunicação para informar os pais e Encarregados de Educação, das seguintes 

alterações no programa das atividades das férias de Verão no CAF, JI/EB1: 

 

 

(1) Noite na escola 

 

Devido a não estarem reunidas as condições consideradas necessárias para a realização desta 

atividade a mesma fica sem efeito e não se realizará este ano. 

 

 

(2) Passeio de dia 4 de julho 

 

Passeio agendado para dia 4 de julho aos jardins do marquês já se realizou no passado dia 26 de junho, 

pelo que iremos fazer alterar o dia de 4 de Julho para dia 5 de Julho, o passeio bem como o local a 

visitar que será a Fábrica da Pólvora Seca em Barcarena com saída da escola às 9:30h e regresso pelas 

18:00h  

 

 

(3) Obras na Escola 

 

Irão decorrer obras na Escola no espaço polivalente (refeitório e ginásio). Têm inicio marcado para o 

dia 16 de julho. Por este motivo o CAF ficará impedido de realizar as suas atividades na escola pelo que 

a partir dessa data estaremos a funcionar na Escola Conde Oeiras. 

 

Os trabalhos impedem a utilização do refeitório pelo que o CTL deverá utilizar outras instalações para 

a realização das suas atividades no mês de julho e até ao início do próximo ano letivo para permitir o 

uso do espaço pelo CTL. 

 

 

(4) Churrasco de Fim de ano 

 

O churrasco de fim de ano não se poderá realizar devido à situação identificada no ponto anterior. 

  

 

  

Lamentamos pelos transtornos que estas alterações possam causar, mas tudo faremos que estiver ao 

nosso alcance para que o resto das férias das nossas crianças decorram em conformidade com o 

programa estabelecido e em segurança. 

 

A partir do dia 16 de julho o CAF da APEE Sá de Miranda estará a funcionar na Escola Conde Oeiras. 


