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Circular n.º 11 - 2021/2022 

Lisboa, 17 de fevereiro de 2022        
 
A Toda a Comunidade Educativa, 
 

 
 

Nos próximos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, estão de volta os Dias Culturais ao nosso 

Colégio. Tal como os Magos, que realizaram um caminho de regresso ao verdadeiro sentido da 

vida, também nós procuraremos regressar, proporcionando momentos que possam ser vividos 

por todos, com muita alegria e motivação.  

Retomando a dinâmica dos Dias Culturais passados no Colégio, construímos, num curto 

espaço de tempo, uma agenda rica e diversificada, que desenvolverá aprendizagens 

significativas e relações pedagógicas facilitadoras da rotina escolar, porque, tal como refere 

o Papa Francisco “(…) educar será, muito mais que oferecer conhecimentos: será ajudar a que 

as nossas crianças e jovens possam valorizá-los e contemplá-los”. 

São sobretudo atividades que ocorrerão durante os tempos das atividades letivas, mas 

também estão previstas muitas outras que se desenvolverão por todo o espaço do Colégio, 

durante os intervalos, para que exista um ambiente de festa e de alegria.  

Em jeito de lançamento destes dias teremos, amanhã, dia 18 de fevereiro, às 11h30, 

na nossa Capela, uma Eucaristia Internacional, considerando as línguas faladas no Colégio e 

para a qual convidamos, desde já, os Pais e Encarregados de Educação que tenham 

disponibilidade a partilharem connosco esta celebração. 

Infelizmente, desta vez, não foi possível preparar nenhuma das atividades que 

costumamos ter para toda a Comunidade Educativa, considerando a nossa dimensão, mas 

aproveitamos a oportunidade para convidarmos todos os Educadores, Irmãs, Docentes, Não 

Docentes e Pais/Encarregados de Educação para estarem presentes na palestra que o  

Gabinete de Psicologia projetou para o dia 10 de março, às 18h30, no auditório, sobre 

“Saúde mental – desafios de hoje”, com a participação do Dr. António Maia (Psicólogo) e do 

Dr. Augusto Carreira (Psiquiatra).  

Acreditando que, através das vivências dos nossos Alunos, pelas suas partilhas que 

certamente farão com as suas famílias, nos encontraremos em sintonia e articulação com toda 

a nossa Comunidade Educativa. Contando com a vossa presença no dia 10 de março, 

apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 

 


