EB1 C/ JI DO MURTAL

Exmo. Sr. Encarregado de Educação

Assunto: Início do ano letivo 2017/2018

Em nome de toda a comunidade escolar, aceite as nossas cordiais saudações e o desejo, desde
já expresso, de podermos contar com a sua colaboração, com vista ao sucesso e plena
integração do seu educando/a.
Face ao início do ano letivo, disponibilizamos de seguida algumas informações sobre o
Agrupamento em que se integram os Jardins de Infância.
1.
A população escolar total do Agrupamento de Escolas de Parede atinge este ano cerca
de 2150 alunos distribuídos entre o Pré-escolar e o 12º ano de escolaridade.
2.
O Jardim de Infância que o V. Educando irá frequentar – JI Murtal - tem um total de 50
crianças distribuídas por 2 grupos/salas.
3.
Para o ensino pré-escolar, propõe-se um horário comum, com abertura às 8.30 e
decorrendo as atividades curriculares entre as 9.00 e as 15.00, com intervalo para o almoço
entre as 11.30 e as 13.00, com tempos de recreio. A partir das 15.00h, irão funcionar as
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), com a colaboração da Associação de
Beneficência Luso-Alemã e que se prolonga até às 18.00h, mediante comparticipação
financeira dos Encarregados de Educação, conforme estipulado pela Câmara Municipal de
Cascais.
4.
A professora Ester Esteves é a responsável de estabelecer a articulação entre o Jardim
de Infância e a Direção do Agrupamento.
5.
A Educadora titular será o interlocutor indicado para prestar as informações
necessárias sobre o percurso de aprendizagem, estando disponível em horário a divulgar para
receber Pais e Encarregados de Educação.

6.
Ao longo do ano, funciona no Agrupamento um Gabinete de Psicologia e Orientação
Escolar/Profissional e uma equipa de professoras do Ensino Especial destacada para alunos
com dificuldades de aprendizagem e/ou problemas de integração.
7.
Na Escola Fernando Lopes Graça, escola sede, na Escola de Santo António, na
Ludobiblioteca da EB1 da Parede e na Ludobiblioteca do Murtal, funcionam quatro Centros de
Recursos e Bibliotecas com várias valências que irão desenvolver atividades em cooperação
com os Jardins de Infância, através de projetos diversos.
8.
O Jardim de Infância dispõe de um serviço de refeitório assegurado por empresa
exterior, efetuando-se o pagamento de acordo com indicações a divulgar oportunamente.
9.
Estas e outras informações estão disponíveis na página do Agrupamento
(http://aeparede.edu.pt).
10.
Solicita-se a sua presença para uma reunião com a equipa no dia 6 de setembro às
18.30h no Jardim de Infância do Murtal. Nessa reunião será estabelecido o calendário anual e
serão prestadas informações complementares. No dia 12/09, 3ª feira, terá lugar a receção aos
alunos e Encarregados de Educação, com atividades em conjunto, entre as 10.00 e as 12.00h.
No dia 13/09, iniciam-se as atividades curriculares em horário normal, já com serviço de
refeitório e Atividades de Animação e Apoio à Família.
Todo o sucesso do aluno, não é demais insistir, passa por uma articulação clara e franca entre
a Família e a Escola, pelo que apelamos à sua colaboração para, em conjunto, alcançarmos os
melhores resultados.
Com os melhores cumprimentos,
O Diretor

