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Lisboa, 8 de janeiro de 2018

A todos os Pais e Encarregados de Educação,

No próximo dia 12 de janeiro, sexta-feira, realiza-se no Colégio a Gala dos nossos
Alunos finalistas do 12.º ano. Como sabem, esta é uma atividade preparada pelos Alunos em
colaboração com os seus Responsáveis de Turma que pretende desenvolver o sentido de grupo,
uma vez que resulta de um trabalho conjunto das 4 turmas do 12.º ano e promover um
conjunto de valências e capacidades de forma interdisciplinar. Acreditamos, pois, que é um
excelente exercício de motivação para a autonomia e criatividade, bem como para o
desenvolvimento de laços afetivos que se constroem e/ou se intensificam entre todos, pelo
que nos parece ser um momento crucial e marcante para os nossos Alunos neste seu último
ano escolar vivido entre nós. Mas, como esta festa também é uma oportunidade de revelar
imaginação, criatividade e sensibilidade, pensámos que deveria ser partilhada com os colegas
mais novos.
Assim, para que todos possam assistir à Gala do 12.º ano, vamos, este ano, introduzir
um novo modelo que se estrutura em duas récitas. Uma, da parte da tarde do dia 12, para os
Alunos do 2.º e do 3.º ciclo, em jeito de ensaio geral e, outra, à noite, às 21 horas, para as
famílias dos Alunos do 12.º ano, para todos os que acompanham o seu percurso formativo e
para os seus colegas do secundário. Nesta tarde, as atividades letivas serão substituídas, no
2.º e 3.º ciclo, por esta atividade lúdica e formativa.
Relativamente aos bilhetes para a sessão noturna da Gala, os Alunos do 12.º ano,
indicarão junto do seu Responsável de Turma o número necessário para a sua família. Os
restantes bilhetes serão disponibilizados na secretaria, a partir do dia 10, para aquisição pelos
Alunos do 10.º e 11.º ano que queiram assistir, pelo valor de 3 euros. Sublinhamos que o valor
que resultar da compra destes bilhetes reverterá para o Passeio de Turma dos Alunos do 12.º
ano, a realizar no final do ano letivo, já em jeito de despedida. O controlo das entradas será
feito no portão sul e não será possível estacionar dentro do Colégio.
Na esperança de que esta Gala seja mais um momento significativo de festa em
família, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Maria Cabanas
Ir. Maria da Conceição Amorim
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