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Circular n.º 10 - 2021/2022 

Lisboa, 10 de dezembro de 2021 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos, 

 

 

Preparámos, em conjunto com os nossos Alunos e a Equipa de Pastoral, a caminhada de 

Advento no sentido de refletirmos sobre a mensagem bíblica dos Magos, preparando o caminho 

para o Presépio, para Jesus e para o verdadeiro sentido do Natal.  

Vivemos hoje novos tempos e novos desafios com a situação COVID-19, foi preciso 

reaprender a organizar as nossas rotinas e a percebermos a importância da capacidade de 

adaptação e de mudança. Neste sentido, o tema deste ano tem-nos ajudado a perceber melhor 

o “caminho” que queremos percorrer e, com o exemplo dos Magos, temos compreendido que 

eles “Regressaram por outro caminho” porque confiaram na estrela que os guiou até Jesus.  

Tinhamos programado outros momentos de festa de Natal para este ano, mas, 

infelizmente, tivemos de rever todas as atividades previstas, procurando manter a alegria de 

estarmos juntos, apesar de todas as condicionantes. Para além disso, foram publicadas novas 

orientações do Governo e medidas específicas para as Escolas que também nos fizeram rever o 

nosso calendário escolar e que vimos partilhar e comunicar a todos.  

Assim: 

 

1. A Festa de Natal do 5.º ano realiza-se neste sábado, dia 11 de dezembro, com a 

celebração da Eucaristia, às 15h00, preparada com todo o carinho e amizade pelos 

Alunos, Professores de Religião e Responsáveis de Turma. O ofertório da Eucaristia 

será para o Banco do Bebé, tal como a campanha de Natal que os Alunos do 2.º Ciclo 

estão a dinamizar.  

 

2. O Corta-mato, que estava previsto para o dia 13 de dezembro, não será realizado. A 

avaliação desta modalidade será efetuada nas aulas de Educação Física, bem como o 

apuramento dos Alunos para o Corta-mato distrital no âmbito do desporto escolar. 

 

3. O Serão de Natal do 12.º ano realiza-se no dia 14 de dezembro, com a celebração da 

Eucaristia, às 20h00, seguido de um momento no auditório, preparado pelos Pais e 

Encarregados de Educação destes Alunos. Será vivido em ambiente de família mais 

restrita, pelo que convidámos apenas os Pais dos nossos Alunos do 12.º ano. Estamos 
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certos de que a alegria de estarmos juntos compensará todas as condicionantes 

necessárias para a realização desta festa em segurança. 

 
 

4. O Fim do 1.º Período letivo, como previsto, acontece no dia 17 de dezembro, sexta-

feira, às 13h00. Procurando manter o espírito de união entre os colegas, esta manhã 

será vivida como Manhã de Natal na Turma com os seus Responsáveis de Turma, com 

muita alegria e um conjunto de dinâmicas celebrativas da festa de Natal. Será ainda 

visualizado por todos os Alunos o espetáculo musical que os nossos Alunos mais novos, 

do 5.º ano, fizeram com todo o entusiasmo. Sabemos que este momento é muito 

significativo para todos e que será uma excelente oportunidade para reforçar laços de 

amizade. Para além deste momento, teremos ainda duas Eucaristias de Natal com 

horários desfasados por turmas/anos. Pensamos que, desta forma, será possível 

vivermos em ambiente de família a festa do Natal no Colégio. Os Alunos que possuem 

a modalidade de almoço no Colégio poderão tomá-lo em horários definidos para este 

dia. Solicitamos aos Pais dos Alunos que não pretendam almoçar no Colégio que os 

venham buscar a partir das 13h00. 

 

5. No Dia 22 de dezembro, às 15h00, serão afixadas as pautas de avaliação do 1.º 

Período letivo, na portaria do Colégio. Como já informado previamente, os Pais podem 

aceder à Ficha Informativa das avaliações do 1.º Período na plataforma INOVAR, a 

partir deste mesmo dia e hora. 

 

6. As Campanhas de Natal deste ano, organizadas pelos nossos Alunos dos três Ciclos de 

ensino, foram direcionadas para diferentes Instituições, de forma a conseguirmos 

chegar a mais entidades. Assim, o 2.º Ciclo contribui para o Banco do Bebé, o 3.º Ciclo 

para as famílias apoiadas pelo Reefood e o Secundário para a Comunidade Vida e Paz. 

Queremos, desde já, agradecer a todos as Famílias a generosidade no envio de géneros 

e de bens que farão certamente toda a diferença. Quem ainda não teve oportunidade 

de contribuir, poderá fazê-lo até ao dia 17 de dezembro. 

 

7.  A Secretaria, durante a pausa letiva, estará fechada nos dias 24 e 31 de dezembro. 

 

8. As inscrições para o ano letivo 2022/2023, para os Pais que queiram inscrever outros 

filhos pela primeira vez no Colégio, devem ser feitas até ao dia 10 de janeiro. A partir 

desta data, as inscrições serão abertas a Alunos de fora, respeitando-se a data de 
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inscrição, a não ser por motivos devidamente justificados. Salientamos que está 

prevista no calendário escolar uma reunião de apresentação do Projeto Educativo do 

Colégio aos Pais do futuro 5.º ano, no dia 27 de janeiro, às 18h30, no auditório do 

Colégio. 

 

9. O Início do 2.º Período acontece no dia 10 de janeiro, segunda-feira, em regime 

presencial, no horário habitual de cada turma/ano, pelo que a interrupção letiva do 

Natal é prolongada até ao dia 7 de janeiro. Esta alteração resulta das indicações do 

Governo sobre as novas medidas de combate à COVID-19, nomeadamente no Decreto-

Lei n.º 104/2021, de 27 de novembro.  

 

10. Foi necessário proceder à alteração do Calendário Escolar interno, em função da 

publicação do referido Decreto-Lei, pelo que pedimos a vossa atenção para as novas 

datas, que podem consultar aqui. 

 
Destacamos as seguintes datas: 

 Entre os dias 21 e 23 de fevereiro, realizam-se os Dias Culturais. 

 A Interrupção letiva do Carnaval será nos dias 28 de fevereiro e 1 de março. 

 No dia 2 de março, quarta-feira, teremos o Dia do Encarregado de Educação. 

 O Fim do 2.º Período letivo acontece a 8 de abril, sexta-feira. Os dias 6, 7 e 8 de 

abril são dias de aulas. 

 A Interrupção letiva do 2.º Período ocorrerá entre os dias 11 e 18 de abril, com o 

início do 3.º Período a 19 de abril, terça-feira. 

 O Fim do 3.º Período para o 2.º Ciclo, 7.º, 8.º e 10.º anos passa a ser no dia 17 de 

junho. 

 

 

 

Informamos que há muita roupa nos Perdidos e Achados do Colégio que não tem 

identificação, pelo que solicitamos aos Pais que venham verificar se vos pertence.  

  

Por último, queremos salientar a publicação da Lei n.º 83/2021, de 6 de dezembro, que 

introduz alterações ao Código do Trabalho – teletrabalho e direito ao desligamento. Esta é uma 

mudança significativa que entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2022. Neste sentido, e 

procurando continuar a desenvolver uma relação de trabalho em espírito de família e de 

proximidade entre todos, bem como um acompanhamento pessoal e efetivo a todos os nossos 

http://www.csdoroteia.edu.pt/calendario_escolar.htm
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Alunos, queremos sensibilizar os Pais e os Encarregados de Educação para a importância desta 

mudança, pelo que solicitamos que as comunicações com os Docentes do Colégio sejam enviadas 

em tempo útil de trabalho e que as que forem feitas durante o período de descanso só o sejam 

por razões inadiáveis e estritamente necessárias, sendo assinaladas como tal.  

     

Em nome de todos, Direção, Irmãs, Docentes e Não Docentes, desejamos aos Alunos e às 

suas Famílias um Santo e Feliz Natal e um ano de 2022 cheio de saúde, esperança e muita paz. 

 

Com toda a Amizade, 

 

 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 

 


