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Monica Filgo
Directora

Boas Festas a todos os estudantes, famílias e membros da
comunidade de Argosy Collegiate!  Obrigada pela vossa
parceria contínua neste ano lectivo, pois continuamos a
construir uma cultura de excelência acadêmica com o
objectivo final de preparar os nossos estudantes para a
faculdade, carreira e vida.  O Ano Novo é tradicionalmente
um tempo de reflexão pessoal quando olhamos para trás,
para os nossos sucessos e oportunidades de crescimento. 
Durante este tempo longe da escola, encorajo os alunos e as
famílias a comunicar sobre estas reflexões e a colaborar
para criar objectivos para o futuro, estabelecendo ligações
aos nossos Valores DREAM que servem como uma base
incrível para o caminho a seguir (Determinação, Respeito,
Excelência, Altruísmo, e Maturidade).  Desejo-vos a todos
umas boas férias , e aguardo com expectativa o regresso dos
alunos à escola em 2022!

Kristen Lima
Diretora Assistente da Escola Secundária

Ao entrarmos nas férias, quero expressar o meu apreço a
todos os interessados por fazerem parte da nossa
comunidade. Este foi um ano excepcionalmente desafiante,
mas em vez de desistir da luta, os nossos alunos voltaram
ao trabalho e os nossos professores enfrentam as mudanças
de forma criativa com criatividade e coragem. Obrigado por
ajudar a tornar isto possível. Quando trabalhamos em
conjunto, a comunidade Colegial Argosy pode conseguir
tudo aquilo a que nos propomos. Obrigado pelo vosso apoio
e empenho na nossa missão de criar uma cultura de
excelência. Tenha uma maravilhosa época festiva e um Ano
Novo feliz e saudável!

https://argosycollegiate.org/
https://argosycollegiate.org/


Christian Balasco
Directora Assistente da Escola Média

No Colegiado Argosy, sabemos que a nossa comunidade
está mais forte ,estudantes, pessoal, e famílias, 
trabalhamos em conjunto a fim de progredir em direcção ao
nosso objectivo comum: uma cultura de excelência
académica que catapulta os estudantes na sua viagem para
e através da faculdade. Embora este ano tenha sido um ano
de desafios únicos que exigiram que os membros da nossa
comunidade "escavaram mais fundo" e perseverarem de
novas formas, cada um desses desafios tem sido
acompanhado por inúmeros momentos de alegria, triunfo e
crescimento, dentro e fora da sala de aula. Estudantes,
obrigado por estarem à altura da ocasião todos os dias,
trabalhando arduamente para compreender o que significa
viver os valores do Colégio Argosy DREAM. Famílias,
obrigado pela vossa colaboração enquanto trabalhamos em
conjunto para apoiar as viagens académicas dos vossos
estudantes. Espero que desfrutem de uma época festiva
pacífica e relaxante e espero vê-los em 2022!

FICAR LIGADO DURANTE AS FÉRIAS!FICAR LIGADO DURANTE AS FÉRIAS!

Manter o espírito das férias durante as férias. A Sra. Hall,
Coordenadora do Engajamento Familiar do Colégio Argosy criou

uma lista de temas divertidos para manter os nossos meios de
comunicação social activos durante as férias. Consulte o
calendário abaixo e envie as suas imagens ou vídeos para

argosycollegiate_ no INSTAGRAM até às 12h00 do dia 

para figurar nas nossas redes sociais! 

COMO PARTICIPAR:

1. Siga-nos no Instagram em: argosycollegiate_
2. Siga-nos no Facebook em: Argosy Collegiate Charter School
3. Mensagem directa (DM) sobre Instagram com as suas imagens ou vídeos até às

12:00pm
4. Todas as imagens e vídeos estão sujeitos a revisão.



LIVRO DE RECEITAS DA FAMÍLIA ARGOSY COLLEGIATELIVRO DE RECEITAS DA FAMÍLIA ARGOSY COLLEGIATE

Atenção Famílias Argosy! 

Estamos no processo de criação do primeiro
livro de culinária da família Argosy Collegiate

e precisamos da vossa ajuda! Tem uma
receita que você e a sua família adoram em

absoluto? Têm uma receita que é importante
para a sua família? Que tal uma receita para

aqueles dias de trabalho ocupados que é
rápida, fácil, e deliciosa? Queremos mostrá-

los a todos! 

Por favor, submeta receitas até 31 de Janeiro
de 2022!

CLIQUE AQUI PARA SUBMETER
A(S) SUA(S) RECEITA(S)

LEMBRE-SE!LEMBRE-SE!

Datas intercalares do ensino secundário:
Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2021 (ELA e STEM)

https://forms.gle/jhcv8JhVj8EZoQjDA


Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2021 (Matemática e História)
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