
 
  
 Aos pais dos futuros alunos de 1P 

   
  
 
O início escolar efectua-se para todos os alunos na Segunda-Feira 24 de Agosto 2020 às 08h25 
 
Horário e dias de presença na escola durante ao ano escolar 2020-2021 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

4 períodos 
8h25-11h50 escola escola  escola escola 

2 períodos 
13h25-15h  escola    

  
Tarde de portas abertas : 
Todas as classes de 1-2P de Mauverney e de Perrerets estarão abertas na terça-feira à tarde dia 26 de 
Maio de 2020 das 13h30 às 15h00. Esta será para si, acompanhado unicamente da criança em questão,  a 
oportunidade de descobrir o meio no qual evoluirá o seu filho no próximo início escolar.  
No entanto, atiramos a sua atenção para o facto que não poderá utilizar essas visitas para escolher a classe 
e / ou o docente do seu filho, sendo essa decisão da responsabilidade da Direcção. 

Férias escolares : 
Para fins de organização, poderá aceder ao calendário das férias escolares no site do Estado de Vaud : 
wwww.vd.ch 

O Estabelecimento de Gland está visível na internet no seguinte site : www.ep-gland.ch 

Desejamos desde jà as boas-vindas ao seu filho no mundo escolar, e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos.  
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Tél +41 22  354 36 56  – Fax +41 22 354 36 59 
E-mail  ep.gland@vd.ch   

 

 

 


