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Circular n.º 11 - 2020/2021 

Lisboa, 23 de março de 2021 
 

   
Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos, 

Nesta Quaresma, desafiámos uma equipa de Alunos, apoiados por Professores do 

Departamento de Pastoral, a desenhar uma proposta de caminhada para toda a nossa Comunidade 

Educativa. Ao longo destas semanas, preparamo-nos interior e espiritualmente, através de propostas 

de reflexão, partilha e de oração que passaram pelo convite ao desapego, à resiliência, à renovação 

e à esperança.  

Na mensagem do Papa Francisco, “O tempo da Quaresma é feito para ter esperança.” Assim, 

terminaremos esta caminhada com uma Via-Sacra (por Zoom), no dia 25 de março, às 21h00, para a 

qual convidamos todos a viverem connosco este momento em família alargada. Posteriormente 

disponibilizaremos o link de acesso. 

Sabemos que este 2.º período letivo, que agora termina, foi muito difícil e exigente para 

todos. Trabalhámos rodeados de inúmeras adversidades, mas sempre com a confiança de que o 

percurso traçado, com todo o cuidado, tem uma meta claramente definida, as aprendizagens dos 

nossos Alunos. Neste sentido, concentrámo-nos em possibilitar a melhor resposta educativa e o apoio 

próximo e sustentado a cada Aluno. Desenvolvemos um trabalho em equipas que souberam partilhar 

estratégias, dinâmicas e reflexões, mas também sabemos que os nossos Alunos souberam dar 

respostas adequadas às nossas propostas. Procurámos motivar e fazer sobressair o melhor de cada 

um e é neste sentido que continuaremos a trabalhar.  

As aulas terminam no próximo dia 26 de março, sexta-feira, ao último tempo da tarde e 

recomeçam no dia 5 de abril, ao primeiro tempo da manhã, em regime presencial para o 2.º e 3.º 

Ciclos e em regime online para o Secundário, pelo que a interrupção das atividades letivas decorre 

entre o dia 29 de março e 2 de abril.  

As pautas serão afixadas na portaria, no dia 31 de março, a partir das 15h00, mas procurando 

evitar deslocações ao Colégio, os Responsáveis de Turma de cada turma disponibilizarão aos Pais e 

Encarregados de Educação a Ficha Informativa das Avaliações do 2.º Período, por e-mail. O Colégio 

estará fechado quinta e sexta-feira da Semana Santa, dias 1 e 2 de abril, funcionando nos dias de 

férias dos Alunos entre as 8h30 e as 17h30.  

Este 3.º período, que se inicia no dia 5 de abril, é mais extenso do que estávamos a prever, o 

que possibilitará acomodar estratégias de trabalho e aprofundar competências. Temos esperança de 
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que possa ser um tempo em ensino presencial para que possamos recuperar dificuldades que tenham 

existido e renovar a relação pedagógica, tão essencial ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Precisamente, porque consideramos a importância das relações humanas, dos encontros que 

realizamos e das amizades que o espaço escolar também nos proporciona, pensámos facultar aos 

nossos Alunos um regresso às aulas presenciais diferente, em que se valorize o acolhimento a cada 

um e a relação pedagógica que ajuda a crescer e a ser.    

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

12.º anos no dia 22 de junho, para o 7.º, 8.º e 10.º anos no dia 25 de junho e para o 5.º e 6.º anos no 

dia 9 de julho. 

 As reuniões de Pais e Encarregados de Educação do 3.º período estão previstas nas seguintes 

datas: 

 dia 15 de abril para os Pais dos Alunos do 5.º ao 7.º ano; 

 dia 20 de abril para os Pais dos Alunos do 8.º ano e do ensino secundário; 

 dia 3 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. 

 

Relativamente à avaliação externa, apesar de ainda estarmos a aguardar pelo Decreto-Lei que 

regulamente a alteração às Provas e Exames nacionais, ficámos a saber, na sequência do novo e 

atual estado de emergência, que seriam suspensas as Provas de Aferição do 5.º e 8.º anos e ainda as 

Provas Finais de Ciclo do 9.º ano. Logo que seja publicada a respetiva informação, voltaremos ao 

contacto. 

 
A renovação da matrícula para o próximo ano letivo terá início no dia 16 de abril. 

 Todos os Alunos que tenham assegurada a sua transição para o ano seguinte devem efetuar a 

respetiva matrícula na secretaria. Para além disso, todos os que pretendam continuar no Colégio 

devem informar-se, igualmente na secretaria, do procedimento a adotar. 

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

secretaria até ao dia 12 do mês de abril. 

 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. 
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 Relembramos, ainda que, dando continuidade, no próximo ano letivo, às aulas de 

enriquecimento curricular lecionadas pelo British Council, os Alunos que pretendam iniciar estas 

aulas no próximo ano letivo devem manifestar essa intenção na secretaria para, posteriormente, 

realizarem as provas de aferição de nível. 

 

 Por último, queremos sublinhar a importância do conhecimento e cumprimento do Plano de 

Contingência do Colégio, versão 8.0, para que o regresso às aulas presenciais seja vivido com toda a 

tranquilidade e em segurança. 

 

 Desejamos a todos uma Santa Páscoa. 

Com amizade, 
 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 

 

  
 

 
 

 

  

 

 
 

 


