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Circular n.º 18 - 2021/2022 

Lisboa, 4 de abril de 2022 

 
 
Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos, 

 

Neste período de vivência quaresmal, temos sido desafiados a dar resposta às exigências 

do nosso tempo atual e a refletir sobre o sentido da vida humana. Como nos sugere o nosso tema 

do ano, continuamos a procurar regressar por outros caminhos que nos transformem por dentro 

e que nos ajudem a dar o nosso melhor.  

Sabemos que a Via Sacra é uma das tradições mais antigas e com maior significado para o 

povo cristão. É um exercício espiritual e, em alguns casos, também físico. Associada à Quaresma, 

representa a reprodução do caminho de Jesus até ao Calvário. Assim, neste final de 2.º período 

letivo, faremos uma Via Sacra adaptada no exterior do Colégio e, em vez das catorze estações, 

teremos cinco. Nelas, rezaremos as nossas Sedes Interiores. E porque, ao longo da Quaresma, 

refletimos sobre a água e a sede, na nossa celebração, teremos presentes a Sede que temos de 

Justiça, de Amor, de Consolação, de Esperança e de Paz. 

As aulas terminam no próximo dia 8 de abril, sexta-feira, ao último tempo da manhã e 

recomeçam no dia 19 de abril, pelo que a interrupção das atividades letivas decorre entre os dias 

11 e 18 de abril. 

As pautas de avaliação do 2.º período serão afixadas na portaria, no dia 13 de abril, a partir 

das 10h00. Como já informado previamente, os Pais e Encarregados de Educação podem aceder à 

Ficha Informativa das avaliações na plataforma INOVAR, a partir desse mesmo dia e hora.  

O Colégio estará fechado na quinta e na sexta-feira da Semana Santa e na segunda-feira 

de Páscoa, dias 14, 15 e 18 de abril, funcionando nos restantes dias entre as 8h30 e as 17h30.  

Na sequência das últimas informações relativas à avaliação externa, emanadas pelo 

Ministério da Educação e já divulgadas a todos, mantêm-se as Provas de Aferição previstas e as 

Provas de 9.º ano, sendo que estas serão realizadas apenas para efeitos de aferição, 

complementando os instrumentos de monitorização do sistema educativo. A saber:  

 5.º Ano – Matemática e Ciências Naturais – dia 3 de junho (11h30) 

 Educação Visual e Educação tecnológica – entre 17 e 27 de maio  

 8.º Ano – Português – dia 3 de junho (09h30) 

História e Geografia – Dia 8 de junho (09h30) 

Educação Física – entre 17 e 27 de maio (em horário a determinar para cada turma) 

9.º Ano – Matemática – dia 21 de junho (09h30) 
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Português – dia 23 de junho (09h30) 

     

 Estas Provas de Aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória, numa fase 

única, com uma única chamada. 

Relativamente aos Exames do Ensino Secundário, são prorrogadas as condições excecionais 

de conclusão deste nível de ensino, havendo lugar à realização de Exames Nacionais apenas para 

efeitos de acesso ao ensino superior. 

 Considerando a atualização do calendário escolar, o final do ano letivo será, para o 9.º, 11.º 

e 12.º anos, no dia 7 de junho e, para o 2.º ciclo, 7.º, 8.º e 10.º anos, no dia 17 de junho. 

 As reuniões de Pais e Encarregados de Educação do 3.º período estão previstas em regime 

presencial nas seguintes datas: 

• dia 26 de abril para os Pais dos Alunos do 8.º ano e do Ensino Secundário e ainda para os 

Pais do 5.º B e do 7.º C, por razões de organização interna. 

• dia 28 de abril para os Pais dos Alunos do 5.º ao 7.º ano. 

• dia 10 de maio para os Pais dos Alunos do 9.º ano.  

 

Nesta reunião com os Pais dos Alunos do 9.º ano, pretende-se disponibilizar informação 

relativa à organização do Ensino Secundário no Colégio e ajudar a orientar as escolhas vocacionais, 

tendo em conta os cursos científico-humanísticos. 

Está a decorrer o processo de renovação da matrícula no Colégio para o próximo ano letivo, 

terminando este a 13 de abril.  Salientamos a importância do cumprimento desta data para que 

possamos preparar o próximo ano letivo.  

Pede-se aos Pais que estejam a pensar transferir os seus filhos que o comuniquem à 

secretaria até ao dia 13 do presente mês.  

 A matrícula dos Alunos, que ao longo do ano foram motivo de perturbação nas turmas, por 

indisciplina ou falta de aceitação das normas do Colégio (dificuldade em alguns casos partilhada 

pela família), encontra-se condicionada a um diálogo prévio dos Encarregados de Educação com a 

Direção do Colégio para, em conjunto, se avaliar a situação. 

 Todos os Alunos deverão levar para casa, até sexta-feira, dia 8 de abril, tudo o que lhes 

pertence e que muitas vezes fica perdido pelas salas, corredores e até lá fora: vestuário, objetos 

de uso pessoal, livros e outros materiais de trabalho. As salas permanecerão abertas e todo o 

mobiliário será retirado para limpeza pelo que facilmente poderá haver extravios. Salientamos 

que há muita roupa esquecida, nomeadamente o equipamento desportivo, e que pode ser pedida 

na portaria do Colégio. 

 Relembramos ainda que, dando continuidade às aulas de enriquecimento curricular 

lecionadas pelo British Council, os Alunos que pretendam inscrever-se no próximo ano letivo 
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devem manifestar essa intenção na secretaria para, posteriormente, realizarem as provas de 

aferição de nível. 

 Queremos ainda recordar a realização da Peregrinação a Fátima no próximo dia 29 de abril 

e que, acreditamos, terá um efeito agregador e muito significativo para toda a nossa Comunidade 

Escolar. 

 Por último, deixamos uma nota de alegria por nos encontrarmos a preparar o regresso da 

nossa Festa das Famílias após 2 anos de “pausa”. Se tudo correr como esperamos, acontecerá no 

dia 3 de junho, sexta-feira, a partir das 18h00. Contamos com todos para, em jeito de família 

alargada, vivermos esta festa de final de ano e em modo de Festival possamos celebrar mais um 

momento significativo de alegria partilhada por toda a nossa Comunidade Educativa.  

 

 Desejamos a todos uma Santa Páscoa. 

Com toda a amizade, 
 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 

 

  
 

 
  
 

 
 

 

 

 


