Circ.Dir.nº 90 - 2012/2013

Assunto: Informações
Exmo. (a) Senhor (a)
Encarregado (a) de Educação,
Venho, por este meio, dar-lhe conhecimento de algumas informações
importantes referentes ao início do ano letivo.
MANUAIS ESCOLARES (1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário)
Caso tenha encomendado os manuais escolares através Externato deve
proceder ao respetivo levantamento nos dias 4 a 6 de Setembro, em horário alargado:
Levantamento de Manuais Escolares

4 a 6 de Setembro

8H30 – 19H30

ENCAPAMENTO DE LIVROS
Este ano será possível receber os manuais escolares devidamente forrados.
Se desejar este serviço de encapamento deve proceder à respetiva reserva no
formulário on-line, disponível na página do Externato, separador Serviços/Papelaria Ir.
José. A data limite para reserva de encapamento é 15 de Agosto. O pagamento é feito
no ato de entrega, através do cartão do aluno, cheque ou multibanco.
MATERIAL PARA O 1º CICLO
As listas de material para o 1º ciclo estão disponíveis para consulta e download
na página do Externato.
Caso deseje adquirir na papelaria o pacote com todo o material, deve efetuar a
sua reserva utilizando o formulário on-line disponível na página do Externato, no
separador Serviços/ Papelaria Ir. José. A data limite para reserva de pacote com todo
o material é 15 de Agosto. O pagamento é feito no ato de entrega, através do cartão
do aluno, cheque ou multibanco.
O levantamento dos pacotes de material ocorre no mesmo horário do
levantamento dos manuais escolares
Levantamento de pacotes de material
de papelaria

4 a 6 de Setembro

8H30 – 19H30

FARDAMENTO, EQUIPAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTRO MATERIAL DE
PAPELARIA
Para maior comodidade, nos dias 4 a 6 de Setembro será também possível
adquirir o fardamento, equipamento de educação física e outro material de papelaria
que deseje. O pagamento é feito no ato de entrega, através do cartão aluno, cheque
ou multibanco.
Aquisição de Fardamento, Equipamento
de Educação Física e outro material de
papelaria
Lisboa, 23 de julho de 2013

4 a 6 de Setembro

8H30 – 16H30

O Diretor
Luís Baptista Esteves Virtuoso

