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O Alumni Relations Office tem como objetivo criar uma rede de contactos internacional, onde os
Alumni possam manter o contacto, e proporcionar eventos de networking social e profissional tanto
no colégio como nos países onde se encontram, como por exemplo, no Reino Unido.
Os Alumni podem contactar o departamento para marcar visitas guiadas ao colégio, comprar merchandising, pedir informações, organizar eventos, etc.
Neste momento, está presente nas seguintes plataformas online:
http://www.stjulians.com/about-us/alumni/
https://www.facebook.com/St-Julians-School-Alumni-564421600297934/
https://www.facebook.com/groups/sjsalumnigroup/
https://www.linkedin.com/groups/153537
https://plus.google.com/u/0/102044631151942025523/posts
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Naturalmente, o projeto St. Julian’s School mantém toda a sua vitalidade no acolhimento a crianças e jovens que pretendam realizar a

qui o seu percurso escolar. A instituição, cujo nascimento data do lon-

gínquo ano de 1932, continua apostada em atualizar-se, de acordo com os mais elevados padrões pedagógicos, ao mesmo tempo que preserva a sua identidade singular no panorama do ensino em Portugal. Uma
identidade fundada não apenas na procura da excelência académica como, de igual modo, na educação para os valores.
Respeitando o cosmopolitismo e a diversidade cultural, o colégio atende às necessidades de uma comunidade composta por mais de mil alunos, distribuídos por cerca de 40 nacionalidades.
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