Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

Luanda, 28 setembro de 2017
Assunto : ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2017 / 2018
Para as Classes da : CP – 3e
Caríssimos pais e encarregados de educação,
Têm a possibilidade de inscrever o(s) vosso(s) educando(s) numa actividade extracurricular neste
establecimento.
O período de inscrição está agendado de 2 a 11 de Outubro de 2017 (sexta-feira , 6 de Outubro,
encerrado ao público)
Por razões pedagógicas, as actividades são limitadas a um número de participantes e as inscrições serão
recebidas por ordem de chegada.
Todas as nossas actividades serão supervisionadas por professores do estabelecimento e intervenientes
externos.
Em anexo o plano detalhado das actividades extracurriculares 2017-2018.
Queremos lembrar que as actividades extracurriculares não são uma creche. A assiduidade, um
comportamento participativo e irrepreensível são esperados da parte de todos os alunos inscritos numa
actividade.
Todas as crianças devem trazer a sua refeição no dia da sua actividade e em caso algum, qualquer adulto
(pais, motoristas, babás, etc...) está autorizado a entrar no estabelecimento durante a hora do almoço.
A escola declina toda a responsabilidade fora do horário da actividade do aluno e os pais têm a
obrigação de vir buscar o seu educando no fim da actividade.
A Direcção reserva-se o direito de anular a inscrição do aluno em caso de não-respeitar o regulamento e
de alterar o plano posteriormente se necessário.
O preço da inscrição é de 25.000 Kwanzas por actividade e unicamente 1 (actividade) por aluno.
As actividades extracurriculares iniciarão segunda-feira 16 de Outubro de 2017.
Charlotte ANDRÉ
Serviço de Inscrições
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Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

FICHA DE INSCRIÇÃO 2017 / 2018
É favor devolver o formulário devidamente preenchido EM MÃO PRÓPRIA, unicamente no serviço de
inscrições :

Apelido e Nome do aluno :
Classe 2017 - 2018 :
N° de telefone dos pais a contactar em caso de necessidade :
Actividade desejada (1 actividade/aluno) :
Assinatura dos pais :

Carimbo do serviço de inscrições :

Uma vez a inscrição validada pelo nosso Serviço, podem efectuar o pagamento de 25.000 Kwanzas junto
do Serviço de Contabilidade o mais tardar até ao dia 11 de Outubro de 2017.

N. B. : Somente o pagamento por Multicaixa é aceite.
Carimbo do Serviço de contabilidade :
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