PRÓXIMOS EVENTOS
No Arraial…
Banco de Fardas
Inscrições na APCBS
Para as férias do Verão…
Campos de Férias com protocolos

29 de maio de 2014
Caros Pais,
Aproximando-se o fim de mais um ano letivo, a Associação de Pais do Colégio do Bom
Sucesso está já a pensar no próximo ano e a preparar o regresso às aulas em
setembro, sem no entanto esquecer as férias do verão.
Gostaríamos de começar por apresentar a nova Equipa, eleita na Assembleia Geral da
APCBS de 6 de maio.
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O Plano de Actividades para o Ano Letivo 2014/2015 aprovado na mesma AG inclui:


Banco de Fardas: funciona durante todo o ano, sendo que os pedidos podem
ser feitos por mail (fardas.apcbs@gmail.com) e as doações devem ser
entregues na portaria do convento. Manter-se-ão as ações de triagem dos
Perdidos & Achados no final de cada período.



Recolha de Livros: desenvolvimento de projectos ao longo do ano



Protocolos com entidades externas em diversas áreas: desporto, psicologia,
campos de férias, transporte de crianças, organização de festas infantis (link
protocolos)



Controlo de Acessos ao Colégio: colaboração com a Direção do Colégio na
implementação do projecto



Levantamento das necessidades de soluções de estacionamento



Dinamização de conferências sobre assuntos do interesse da comunidade
escolar (psicologia do desenvolvimento, alterações do comportamento,
bullying, alergias alimentares, projetos solidários, etc.)



Atividades Extra-Curriculares: dinamização de novas AECs para os alunos da
primária e do liceu, em articulação com a Direção do Colégio

Para as férias de verão a APCB tem protocolos com entidades que oferecem condições
especiais para associados (link protocolos):
 10% nos campos de férias de verão do Ginásio do Alto Duque
 20€ nas clínicas de verão da Flow Surf School
Para se fazer sócio da APCBS, preencha a ficha de inscrição no site da APCBS (link
notícias) e envie-nos para o mail geral.apcbs@gmail.com.
Em setembro voltaremos a entrar em contacto convosco!
Até lá venha conhecer o nosso website e/ou contacte-nos para o mail
geral.apcbs@gmail.com.
Até Breve!
APCBS
Website APCBS: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/
Link protocolos: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/protocolos/
Link notícias: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/noticias/

