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Prezados pais e nais: 
 
Enviamos a información referente o inicio do curso 2021-22, aproveitando para transmitirlles unha 

cordial benvida e agradecerlles que formen parte do noso proxecto educativo.  
 

1.-Comezo de clases e horarios de setembro:  
 

** 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS): 

O acceso ás aulas realizarase dende a rúa Venezuela, na “entrada do mural”. 

Reunión Inicial: Día 6 de setembro as 17:00 h. (acceso pola porta principal do centro). 

Período de adaptación: días 9, 10 e 13 de setembro en horario de maña. 

Horario de setembro: a partir do martes 14, de 9:00 h. a 14:00 h.  

 
 ** 5º e 6º  EDUCACIÓN INFANTIL (4 e 5 ANOS): 

Horario de setembro: dende o día 9, xoves, de 9:00  a 14:00 h.    
 
** EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Horario de setembro PRIMARIA: día 9, xoves, de 09:00 h a 14:00 h.  
 

** EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

Horario de setembro en ESO: dende o mércores 15, de 8:30 h. a 14:20 h. 
 

 

 
 
2.-Servizo de comedor e madrugadores: Ofertaranse estes servizos dende xoves, 9 de setembro.  
 
Inscrición para o mes de setembro: Formulario na web colexial www.maristasvigo.es 
              Prazo: ata o día 6 de setembro as 12:30 h. 
 
Nos meses de setembro e xuño, os alumnos deben ser recollidos nas saídas habituais ás 15:15 h., estas 
portas permanecerán abertas ata as 15:30 h. Rogamos puntualidade. 
Os alumnos que non sexan recollidos neste horario esperarán no salón de actos. 
 
Inscrición de outubro a maio: Formulario na web colexial www.maristasvigo.es 
                  Prazo:  9 ao 24 de setembro 
 
Nos próximos días comunicaremos a través da plataforma educativa e a web colexial as datas das reunións 
iniciais dos demais cursos, así coma a data e horas da presentación do alumnado da ESO. 
 
 

Quedando a súa disposición, reciban un cordial saúdo e os mellores desexos para este curso que comezamos. 
 

Susana Sánchez Del Tío, Directora.                  . 
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