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2017-2018

Circular n.º 13 - 2017/2018
Lisboa, 1 de fevereiro de 2018
Caros Pais e Encarregados de Educação,
É com todo o gosto e alegria que os convidamos a participarem na nossa
Semana Cultural que se realiza entre os dias 5 e 9 de fevereiro.
Consideramos que esta semana é de grande importância para a formação
integral dos nossos Alunos. Face aos desafios constantes e à diversidade
permanente da nossa sociedade atual, julgamos ser fundamental dar-lhes a
oportunidade de vivenciarem experiências diversificadas e complementares ao seu
processo formativo, favoráveis ao crescimento humanista que se pretende que
adquiram.
Assim, foi desenhado um programa muito diversificado de atividades
culturais que será, certamente, enriquecedor e estimulante para todos.
Salientamos, concretamente, o dia 6, terça-feira, dia de Santa Doroteia e Dia do
Colégio, repleto de diferentes atividades e experiências e que proporcionará
diferentes abordagens e aprendizagens. Começamos com a Eucaristia, às 9 horas e
à noite, pelas 21 horas, destacamos o momento de reflexão e partilha
proporcionado por um conjunto de convidados que nos ajudarão a dar sentido às
Escolhas e à importância da temática deste ano na construção da pessoa humana.
Este Painel, preparado e pensado pelas Professoras do Departamento de Ciências
Socioeconómicas e pelos Alunos do 12.º ano é, ainda, um bom desafio ao
complemento das aprendizagens e abertura a novas realidades.
É, pois, com entusiasmo que esperamos que os nossos Alunos apreciem e
valorizem esta semana e que os Pais e Encarregados de Educação aceitem o nosso
convite, em jeito de desafio, partilhando connosco estes momentos.
Com toda a amizade,

Maria Cabanas
Ir. Maria da Conceição Amorim
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