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Circular n.º 10 - 2017/2018
Lisboa, 12 de dezembro de 2017

AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS NOSSOS
ALUNOS,

Neste tempo de Advento, procurámos dar continuidade
à reflexão sobre o Tema deste ano – “Escutar para Escolher” –
desafiando-nos a seguir o roteiro de oração proposto no
Calendário da Escuta.
Tal como nos lembra o Padre Tolentino Mendonça, a
escuta é “antes de tudo, atitude, é inclinar-se para o outro”.
Aqui vão, agora, algumas informações já habituais nesta altura do ano.
1. INÍCIO DAS FÉRIAS
As férias começam às 13 horas de sexta-feira, dia 15 de dezembro. Esta manhã será
de convívio e celebração antecipada do Natal, com toda a família escolar. Haverá às 9h00
uma Eucaristia festiva aberta à participação dos Pais que queiram (ou possam) estar
presentes, com a certeza de que esta presença nos dará muita alegria.
O 12.º ano, que tem o seu Serão de Natal no próximo dia 14, começará as férias
nesse dia.
O 5.º ano terá a sua festa de Natal no dia 16, sábado, mas farão uma primeira
apresentação do seu espetáculo de Natal a todos os Colegas, na manhã de Natal, dia 15,
último dia de aulas do 1.º período. Acreditamos que todos apreciarão com grande
entusiasmo e atenção esta representação dos seus colegas mais novos, que funcionará,
ainda, em jeito de ensaio geral. Será, certamente, um grande momento de alegria e de
amizade com o qual terminaremos as atividades do 1.º período.
As aulas do 2º período começam no dia 3 de janeiro, quarta-feira, com o horário
habitual.
2. AFIXAÇÃO DAS PAUTAS E ENTREGA DAS FICHAS INFORMATIVAS RELATIVAS AO 1.º
PERÍODO
As pautas serão afixadas na portaria no dia 21 de dezembro, a partir das 15h00.
As fichas informativas podem ser levantadas na secretaria e serão entregues apenas
aos Pais, conforme é habitual, nos próximos dias 21 a partir das 15h00, 22, 27, 28, e 29 de
dezembro e, ainda, a partir do dia 2 de janeiro, no horário normal de funcionamento da
secretaria, das 8h30 às 17h30.
Pede-se a todos o favor de respeitarem o horário estabelecido uma vez que, não
havendo aulas, é reduzido também o tempo de atendimento na receção.
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3. AULAS DE REFORÇO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR – ALUNOS DO SECUNDÁRIO
Na sequência da informação disponibilizada na Circular n.º 6 de 23 de outubro,
sublinhamos que os Alunos que pretendam usufruir destas aulas de reforço devem fazer a
sua inscrição, relativa ao 2.º trimestre, e o respetivo pagamento na secretaria, até ao dia
10 de janeiro. Como sabem, o limite máximo de Alunos para cada disciplina é de 20, pelo
que daremos prioridade aos primeiros Alunos inscritos. Estas aulas têm início no dia 4 de
janeiro, mas referimos que só funcionarão, caso o número de Alunos inscritos o justifique.
Recorda-se, ainda, que a presença nestas aulas é facultada apenas a Alunos que
querem melhorar o seu aproveitamento nestas disciplinas, sujeitas a exame nacional, pelo
que o seu comportamento e atitude de trabalho condicionarão a sua participação.
4. HORÁRIO DA SECRETARIA DURANTE AS FÉRIAS
A secretaria estará fechada no dia 26 de dezembro durante todo o dia.
5. INSCRIÇÕES PARA O PRÓXIMO ANO
Como já foi comunicado, reiteramos a informação de que, os Pais que queiram
inscrever outros filhos, pela primeira vez, no Colégio, para o ano letivo 2018/2019 devem
fazê-lo até ao dia 22 de dezembro. A partir dessa data as inscrições serão abertas a todos
os Alunos de fora, respeitando-se a data de inscrição, a não ser por motivos devidamente
justificados.
Sublinhamos que está prevista no calendário escolar uma reunião de apresentação
do Colégio aos Pais do futuro 5.º ano, no dia 31 de janeiro, às 18h30, no auditório do
Colégio.
6. CELEBRAÇÃO DO NATAL NO COLÉGIO
No dia 24, às 23 horas, haverá, como é habitual, Missa de Natal na Capela do
Colégio. A Comunidade Religiosa terá o maior gosto em partilhar esta celebração com
todos os Alunos, famílias ou trabalhadores leigos que queiram associar-se a ela para viver o
Natal.
Pedimos-lhes, apenas, o favor de confirmarem a hora da Missa quando vierem ao
Colégio buscar as notas, ou pelo telefone, se lhes der mais jeito.
No dia 25 de dezembro, dia de Natal, e no dia 1 de janeiro, dia de Ano Novo, a Missa
na Capela do Colégio será às 12 horas, como habitualmente em todos os Domingos e dias
Santos e sempre aberta a todos.
Que este tempo de Advento nos ensine a saber Escutar, com toda a atenção, a
mensagem de amor, paz e alegria que o Presépio nos traz preparando o nosso coração para
ser Natal.
Em nome de todos nós, Direção, Irmãs, Professores e Auxiliares, desejamos aos
nossos Alunos e às suas Famílias um Santo e Feliz Natal e um ano de 2018 cheio de graça,
saúde e muita paz.
Com toda a Amizade,
Ir. Maria da Conceição Amorim
Maria Cabanas
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