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Circular n.º 11 - 2018/2019
Lisboa, 10 de dezembro de 2018
Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos,

Terminado um primeiro período que, embora
muito longo, passou a correr, eis-nos às portas do
Natal, neste tempo de Advento que, este ano de
forma especial, queremos que nos prepare para
acolher Jesus que vem e cuja forma de viver e de
amar nos propusemos, este ano, aprender, a ponto de
transformar a nossa VIDA.
Aqui vão, agora, algumas informações já habituais
nesta altura do ano.
1. Início das Férias
Como previsto no calendário escolar, as férias começam às 13 horas de sexta-feira, dia
14 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 13, quinta-feira, começará
as férias nesse dia.
O 5.º ano que teve a sua primeira festa de Natal no Colégio no dia 8, dia da Imaculada
Conceição, dá-nos o gosto de partilhar a sua apresentação musical e teatral com os colegas
mais velhos, na manhã de Natal, dia 14. De certeza que estes corresponderão a esta
delicadeza com toda a atenção, entusiasmo e amizade para que este momento possa ser
recordado por todos com muita alegria e como uma verdadeira festa de Natal.
As aulas do 2.º período começam no dia 3 de janeiro, quinta-feira, com o horário
habitual.

2. Afixação das Pautas e Entrega das Fichas Informativas do 1.º Período Letivo
As pautas serão afixadas na portaria no dia 20 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 20 a partir das 15h00, 21, 27, e 28 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. Horário da Secretaria Durante as Férias

A secretaria estará fechada nos dias 24, 26 e 31 de dezembro durante todo o dia.

4. Aulas de Reforço Pedagógico Complementar – Alunos do Secundário

Na sequência da informação disponibilizada na Circular n.º 8, de 21 de novembro,
sublinhamos que, este ano, pensámos dividir o ano em dois momentos, o primeiro a acontecer
até ao Carnaval e o segundo até ao final do ano letivo. Assim, no início do segundo momento,
os Alunos que quiserem continuar com estas aulas devem manifestar a sua intenção na
Secretaria, efetuando o respetivo pagamento. O valor total para os dois momentos será de
100 euros por Aluno.
Como sabem, o limite máximo de Alunos para cada disciplina é de 20, pelo que
daremos prioridade aos primeiros Alunos inscritos. Referimos, ainda, que só funcionarão, caso
o número de Alunos inscritos o justifique.
Recorda-se 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.

5. Almoços no Colégio

Como sabem, este ano letivo, passámos a ter a possibilidade de compra de uma senha
avulsa, válida para a refeição do dia, uma vez que constatámos que há Alunos que pretendem
almoçar uma vez na semana, no Colégio e, para facilitar, criámos essa modalidade. Mas, para
que a gestão dos almoços possa ser cada vez mais rigorosa, informamos que essa possibilidade
de compra da senha do almoço no próprio dia, só poderá ser efetuada até às 10h20. A partir
dessa hora, a senha terá o acréscimo de 1€ por refeição.

6. Inscrições Para o Próximo Ano letivo

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 2019/2020 devem
fazê-lo até ao dia 28 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 29 de janeiro, às 18h30, no auditório do Colégio.
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7. 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.

Em nome de todos nós, Direção, Irmãs, Professores e Auxiliares, desejamos aos Alunos
e às suas Famílias um Santo e Feliz Natal e um ano de 2019 cheio de graça, saúde e muita
paz.
Que a mensagem de Amor que o Presépio nos traz, na sua humildade, entrega e
acolhimento, marquem o nosso agir, como Pessoas e como Comunidades, em cada dia do novo
ano.
Com toda a Amizade,

Ir. Maria da Conceição Amorim
Maria Cabanas
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