
E tablissement 
Primaire de 
Gland 

Chemin de la Perroude 1 
1196 Gland 

Aos Pais de  
«PersonnePrenom» «PersonneNom» 
«DestinataireAdresseFormatee» 

Réf. : « BT/ce » Gland, Julho de 20.. 

Início do ano escolar «InscriptionAnneeScolaire»  

Exma Senhora, Exmo Senhor, Caros Pais, 

É com prazer que recebemos a sua filha / o seu filho (ver carta recebida pelos correios) no nosso 
estabelecimento para o ano escolar (ver carta recebida pelos correios) e desejamos-lhe desde já um 
ótimo início escolar e um ano rico em descobertas. 

Esperamos a sua filha / o seu filho na : 

Segunda-Feira (ver carta recebida pelos correios) 
na classe (ver carta recebida pelos correios) 

A sua filha / O seu filho deverá apresentar-se com : 

- Uma mochila com os seus acessórios da escola (estojo, làpis de côr, aparo ou caneta)
- A sua caderneta escolar devidamente assinada

Nos primeiros dias de escola facultaremos mais informações relativas aos horários. 

O seu filho passará o primeiro dia (das 8h08 às 11h45 e das 13h33 às 16h05) com o professor titular 
da sua turma. O restaurante escolar de Grand Champ estará aberto na Segunda-Feira 27 de Agosto. 
As aulas habituais começarão a partir da terça-feira dia 28 de Agosto de acordo com o horário da 
turma.   

Todas as informações úteis ao bom desenrolar deste ano escolar tais como horários, datas das 
reuniões, gestão das faltas, relações Escola-Familia, trabalhos de casa acompanhados, regulamento 
interno etc. encontram-se no seguinte site internet :  

https://www.ep-gland.ch/direction/documents/ 
ou num folheto em papel à sua disposiçao na Secretaria da escola. Agradecemos desde jà que 
consultem atentivamente o tal documento. 

Indicamos no verso da presente folha as datas das reuniões de pais e juntamos igualmente o folheto 
com as informações da cidade de Gland. 
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Reunião de informação aos Pais    
 

 
O Conselho de Direção terá a oportunidade de o encontrar na   

 (ver carta recebida pelos correios) 
No Teatro de Grand Champ 

 

Para poder descobrir o dia a dia escolar da sua filha / do seu filho terá igualmente a 
oportunidade de participar na mesma data à  

 
Reunião de classe (ver na carta recebida pelos correios) 

Na sala de aula (ver na carta recebida pelos correios)  
 

 
 

nformamos que só a presença dos pais é permitida durante estas reuniões. 
 

Desejamos-lhe a si e ao seu filho um ótimo Verão e apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 
 
 

 
 
  
  
 Bettina Thuillard 
 Directrice 
 
 
 
Anexo : - Folheto de informações da cidade de Gland  
    
 
 
NB :  A organização das turmas requer inumeras reflexões no seio do estabelecimento escolar a fim de garantir as 
melhores condições de ensino. Razão pela qual, só poderemos considerar alterações na sequência de mudanças durante o 
Verão, de novas inscrições ou outra situação em particular.  
Se necessário, agradecemos que contactem a Secretaria da escola por e-mail (ep.gland@vd.ch) 
 
NB : Para qualquer informação em português, favor contactar o número  079.678.07.23 ou e-mail : 
telma.felicio@bluewin.ch 

 Local e temas Intervenientes 

(ver carta recebida 
pelos correios) 
 

Teatro de Grand Champ 
Apresentação do ciclo 2 + informações 

 
Conselho de Direcção 
 

(ver carta recebida 
pelos correios) 
 

Sala de aula 
Data a cumunicar pelo professor Professores  
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