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Circular n.º 8 2021/2022 

Lisboa, 7 de dezembro de 2021 

 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos do 5.º ano, 

 

 

No próximo dia 11 de dezembro, realiza-se a Festa de Natal dos nossos Alunos mais novos. 

Como já referido na circular n.º 7, as circunstâncias atuais não nos permitem realizar a festa que 

gostaríamos de viver. Todavia, por sabermos que este momento é muito significativo para todos, 

não queremos deixar de o marcar, vivendo-o com toda a alegria, em ambiente de festa como 

família alargada.  

Assim, vimos convidar os Pais e pedir que estejam presentes neste momento celebrativo 

do primeiro Natal vivido no Colégio, no próximo sábado, dia 11, às 15h00, na nossa Capela, para 

a Eucaristia, 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.  

Os Alunos leitores/figurantes devem estar no Colégio às 14h00 e os restantes às 14h30, 

para que os possamos organizar nos seus lugares e ensaiar mais uma vez os cânticos. 

Está a ser gravado o espetáculo musical para que seja apresentado a todos os Alunos, na 

Manhã de Natal, último dia de aulas do 1.º período, 17 de dezembro. Nesse mesmo dia, também 

partilharemos com todos os Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 5.º ano o link para a 

sua visualização. 

Contando com a presença de todos, no sábado, aqui fica o nosso sincero desejo de que este 

seja um verdadeiro momento de alegria e de renovação de esperança. No ano, em que o tema que 

vivemos é “Regressaram por outro caminho”, faz particularmente sentido a busca do verdadeiro 

caminho e a capacidade de o percorrermos em conjunto, em partilha e espírito de família.  

Agradecemos desde já o apoio e a presença de todos.  

Com toda a amizade, 

 

Maria João Rodrigues 

Maria Cabanas 

Irmã Margarida Ribeirinha 

 


