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Circular n.º 14 - 2017/2018
Lisboa, 19 de março de 2018

Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos,

A vivermos este tempo quaresmal por etapas – step_by_step – caminhamos
gradualmente, passo a passo, semana a semana para a grande festa da Páscoa. A
Quaresma é um tempo que nos desafia a sermos capazes de nos revelar
espiritualmente e a ter consciência das nossas Escolhas.
Aproximamo-nos do final do 2.º período letivo pelo que importa deixar
algumas informações práticas.
Termo e início das aulas
De acordo com o calendário escolar, as aulas terminam na sexta-feira, dia 23
de março, após o período da manhã (13h00), ou após o almoço, para quem quiser
almoçar no Colégio.
Para melhor vivermos, no Colégio, este tempo de preparação para a Páscoa,
na última manhã de aulas, sexta-feira, dia 23, teremos duas Eucaristias, uma às
9h00 para as turmas do 5.º ao 7.º ano e a segunda às 12h00 para as turmas do 8.º
ao 12.º ano.
Acreditamos que esta caminhada de preparação interior, que terá como
momento central a Eucaristia, nos ajudará a transformar por dentro e a
encontrarmos o verdadeiro sentido da Páscoa.
Todos os Pais que queiram e possam estar presentes nesta celebração, darnos-ão, como sempre, muito gosto com a sua presença.
As restantes horas dessa manhã serão passadas na turma, com os respetivos
Professores, em momentos de avaliação das atividades letivas do 2.º período.
Todos os Alunos deverão levar para casa, até sexta-feira, tudo o que lhes
pertence e que muitas vezes fica perdido pelas salas, corredores e até lá fora:
vestuário, objetos de uso pessoal, livros e outros materiais de trabalho. As salas
permanecerão abertas e todo o mobiliário será retirado para limpeza pelo que
facilmente poderá haver extravios. Salientamos que há muita roupa esquecida e
que pode ser pedida na portaria do Colégio.
O 3.º período letivo começa no dia 9 de abril, segunda-feira, com o horário
normal das aulas desse dia.
Afixação das Pautas e entrega das Fichas Informativas relativas ao 2.º Período
As pautas serão afixadas na portaria, no dia 28 de março, quarta-feira, a
partir das 15h00. Os Encarregados de Educação poderão levantar as fichas
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informativas dos Alunos no horário da secretaria que, durante as férias, funcionará
das 8h30 às 17h00.
A secretaria estará fechada 5.ª e 6.ª feira da Semana Santa e na 2.ª feira da
Páscoa, isto é, nos dias 29 e 30 de março e no dia 2 de abril.
Calendário Escolar do Terceiro Período
Como previsto no calendário escolar, o final do ano letivo será para o 9.º, 11.º
e 12.º anos no dia 6 de junho e para o 5.º, 6.º, 7.º 8.º e 10.º anos no dia 15 de
junho.
Os Alunos do 5.º e do 8.º ano realizam, este ano, as seguintes Provas de
Aferição:
5.º ano – Português – dia 8 de junho (10h00)
Educação Musical e Educação Visual e Educação Tecnológica – entre
21 e 30 de maio
8.º ano – Matemática– dia 12 de junho (10h00)
Educação Física e Educação Visual – entre 21 de maio e 5 de junho
Estas Provas de Aferição são de aplicação universal e de realização
obrigatória, numa fase única, com uma única chamada.
Relativamente ao 6.º ano, como sabemos, foram descontinuadas as Provas
Finais do 2.º Ciclo de Português e de Matemática, pelo que o Colégio decidiu
realizar Provas Globalizantes de 2.º ciclo nas referidas disciplinas, nos seguintes
dias:
6.º ano – Português – dia 24 de maio (8h30)
Matemática – dia 29 de maio (8h30)
Consideramos que estas provas possibilitam um maior e melhor
acompanhamento do desempenho curricular dos Alunos, no final do 2.º ciclo,
promovendo a continuidade da melhoria das aprendizagens e facilitando as
estratégias de gestão do trabalho pedagógico na transição de ciclo.
Serão vigiadas pelo Professor que tiver aula nessa mesma hora e serão
corrigidas pelos respetivos Professores de Português e de Matemática. As
Informações-Prova serão disponibilizadas aos Alunos pelos seus Professores.
As reuniões de Pais e Encarregados de Educação do 3.º período mantêm-se nas
datas previstas no calendário escolar. Assim, no dia 17 de abril, terão lugar as
reuniões dos Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 5.º ao 7.º ano e, no dia
19 de abril, do 8.º e Secundário. A reunião dos Pais dos Alunos do 9.º ano
acontecerá no dia 7 de maio. Nesta reunião pretende-se disponibilizar informação
essencial quer para a realização das provas de avaliação externa, quer para ajudar
a orientar as escolhas de percursos curriculares para o ensino secundário.
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Renovação da Matrícula para o próximo ano letivo
As matrículas terão início no dia 16 de abril.
Todos os Alunos que tenham assegurada a sua transição ao ano seguinte
devem efetuar a matrícula na secretaria. Todos os outros 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 15 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.
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.
Que esta caminhada quaresmal feita, step by step, seja efetivamente uma
preparação interior para a Ressurreição de Jesus.
Desejamos a todos uma Santa Páscoa.
Com amizade,

Maria Cabanas
Ir. Maria da Conceição Amorim
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