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19th May 2022 

 

Prezados Pais/Guardiães, 

 

Temos o prazer de confirmar que poderemos oferecer o Programa de Provisão de Verão em nosso 

escola este ano (anteriormente conhecida como Provisão de Julho) que o Departamento de Educação 

tem expandido nos últimos anos. 

O objetivo do programa é apoiar estudantes com necessidades adicionais, com risco de 

desvantagem, ou aqueles que recebem apoio extra na escola, fornecendo-lhes algum 

tempo na escola durante as férias de verão. 

O Programa de Verão é um programa divertido, com duração de duas semanas, que será realizado a 

partir de segunda-feira, 20 de Junho até sexta-feira 1 de Julho.  Haverá um máximo de 12 alunos e um 

professor trabalhando juntos para a duas semanas.  

O programa será um par de semanas descontraído e divertido na escola, com os alunos levando 

participar de uma ampla gama de atividades. Isto dará aos alunos a oportunidade de experimentar a 

escola em uma calma, ambiente tranqüilo com muita diversão.  

Vamos estruturar cada dia quase como um dia típico de escola, mas com menores exigências para os 

estudantes. Todos os dias, às 10h00 e terminam às 15h00. Sra. Orla Foley estará no local como 

Supervisor durante as duas semanas do programa e se você tiver algum perguntas antes ou durante 

o programa, você pode contatá-la através do escritório ou enviá-la por e-mail para 

orla.foley@colaistebride.ie. 

As vagas são oferecidas com base nas necessidades e qualquer aluno que receba apoio adicional na 

escola para qualquer Se você quiser que sua filha/filha participar do programa deste ano, por favor, 

preencha o formulário abaixo até sexta-feira, 28 de Maio. 

 

Cordiais cumprimentos,  

 

___________________  

Kiera O’Sullivan   

 

Link para completar a partir de: https://forms.office.com/r/GaGi6m6uZj 
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