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Circular n.º 17 - 2017/2018
Lisboa, 5 de junho de 2018

Aos Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos,

Como sabem, o tema escolhido para este ano, “Escutar para escolher”, fez-nos
parar e refletir nos diferentes sinais dos nossos tempos. Fomos chamados a escutar,
a aprender a dar atenção a nós e aos outros, para sermos capazes de escolher com
consciência o caminho que queremos construir. Assim, envolvidos nesta dinâmica
de partilha e de escuta atenta, aproximámo-nos rapidamente do final do ano letivo
e da nossa Festa das Famílias, pelo que vimos disponibilizar algumas informações.
 Avaliação externa das aprendizagens:
Provas de Aferição:
Os Alunos do 5.º ano realizarão a Prova escrita de Aferição da disciplina de
Português no dia 8 de junho, sexta-feira, às 10h00.
Os Alunos do 8.º ano farão a Prova escrita de Matemática no dia 12 de junho,
terça-feira, às 10h00.
Sublinhamos que os Alunos devem estar junto à sala da prova necessariamente
30 minutos antes da hora marcada para o início de cada prova a fim de se
proceder à sua chamada para a sala. De acordo com a informação do Júri Nacional
de Exames, os Alunos que se apresentam na sala de realização de prova após o
início do tempo regulamentar não podem realizar a respetiva prova. As provas têm
uma duração de 90 minutos, não havendo lugar a tempo de tolerância.
Nestes dias, os Alunos têm a aula do primeiro tempo da manhã, devendo estar
no Colégio às 08h30. Após a realização da Prova de Aferição voltam ao seu horário
habitual.
Provas e Exames do Ensino Básico e Secundário:
A primeira fase das Provas e Exames finais nacionais do Ensino Básico e
Secundário tem início no dia 18 de junho. Salientamos que os Alunos devem
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comparecer junto à sala ou local da prova 30 minutos antes da hora marcada para
o seu início e que, após a hora de início do tempo regular da prova, não é
permitida a entrada dos Alunos.
Para a realização das provas nacionais de avaliação externa, incluindo as
Provas de Aferição, os Alunos devem ter na sua posse o seu cartão de
cidadão/bilhete de identidade ou de documento que legalmente o substitua, desde
que este apresente fotografia. Sublinhamos, ainda, que não podem ter consigo
qualquer telemóvel ou outro meio de comunicação móvel, quer esteja ligado ou
desligado, sob pena de lhe ser determinada a anulação da prova.
As pautas de chamada com a indicação da sala de realização de prova serão
afixadas na portaria do Colégio até 48 horas antes do início de cada prova ou
exame.


Final das Aulas:

Como previsto no calendário escolar, as aulas do 9.º, 11.º e 12.º anos
terminam no dia 6 de junho, no final da manhã. As aulas do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º
anos terminam no dia 15 de junho, não havendo aulas da parte da tarde.
Todos os Alunos deverão levar para casa, até ao último dia de aulas, os
materiais que lhes pertencem e que muitas vezes ficam perdidos pelas salas e/ou
corredores. As salas serão limpas e para isso todo o material deverá ser retirado.
Informamos, ainda, que há muita roupa nos Perdidos e Achados do Colégio que não
tem identificação, pelo que solicitamos aos Pais que venham verificar se vos
pertence.


Afixação de Pautas e entrega das Fichas Informativas do 3.º período:

As pautas de avaliação relativas ao 3.º período letivo do 9.º, 11.º e 12.º anos
serão afixadas na portaria no dia 11 de junho, a partir das 14h00.
As pautas dos restantes anos de escolaridade, 5.º, 6.º,7.º, 8.º e 10.º anos,
serão afixadas na portaria do Colégio no dia 22 de junho, a partir das 12h00.
Após estas datas, os Encarregados de Educação poderão levantar as fichas
informativas dos Alunos no horário habitual da secretaria.
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Festa das Famílias:

Dando continuidade ao tema que este ano escolar nos motivou, teremos no
dia 9 de junho a nossa Festa das Famílias. Pensámos numa festa que nos envolvesse
a todos, que nos fizesse parar para “Escutar e escolher ajudar”, o Tomás, um
antigo Aluno que face às circunstâncias da vida necessita de todo o nosso apoio e
ajuda. É neste contexto que acontecerá o nosso convívio, em ambiente amigo,
solidário e muito alegre, dando espaço a todos os nossos Alunos que participam
com as suas capacidades e habilidades nos diferentes momentos do dia. Dos mais
novos aos nossos queridos finalistas, viveremos todos com alegria mais uma Festa
em Família. Em articulação, salientamos que a Eucaristia, que consideramos ser o
ponto alto, será oferecida pelo Tomás e por toda a Comunidade Educativa.
Programa da Festa:
15h30 - Eucaristia
17h00 - Teatro – Peter Pan
18h00 – Concurso: “A nossa Playlist”
19h30 – Coro
21h00 – Momento Final (Ginástica – Acrobática; Temas vencedores - “A nossa
Playlist”; Dança – 5.º ano; “Celebration” – 12.º ano)
16h30 – 20h30 – Barraquinhas para petiscar
20h30 – Arrumação das barraquinhas
Contributos para a Festa:
Como de costume, agradece-se aos Pais a oferta de doces, salgados e
bebidas que serão posteriormente vendidos na festa a partir das 17h00. Estas
contribuições deverão ser entregues na portaria entre as 11h00 e as 16h00 do
próprio dia da festa.
Sabendo que a disponibilidade e a colaboração caracterizam esta grande
família, queremos, desde já, agradecer a generosidade de todos.
Encontrarão à entrada do Colégio uma pulseira colorida que pretende
simbolizar o laço amigo que nos liga e que poderá ficar como recordação deste ano
em que Escolhemos ajudar o Tomás.
Convites para a entrada:
Naturalmente, os Alunos, Pais, Irmãos e Avós fazem parte integrante da
nossa festa. Os outros Amigos que também queiram connosco partilhar este
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momento devem solicitar até 6.ª feira, dia 8 de junho, na vigilante do 2.º andar,
Paula Lobato, um cartão de participação para os seus convidados. No dia da Festa,
dia 9, de manhã, podem solicitar os cartões de ingresso à entrada, junto do
segurança. Sublinhamos que à tarde não haverá venda de ingressos. Este cartão
será assinado pelo Encarregado de Educação do Aluno que convida e autorizado
pela Direção do Colégio.
O preço do cartão de convidado será de 2€ e deverá ser conservado
enquanto se mantiver no Colégio pois poderá ser-lhe solicitada a sua identificação.
É nossa intenção que a Festa decorra com tranquilidade e alegria, pelo que
salientamos que, caso seja necessário, tomaremos medidas mais rigorosas no
controlo de entradas de “amigos” que eventualmente a coloquem em causa, como
aliás tem sido sugerido pelos próprios Alunos e Pais.
Sublinhamos, ainda que, face ao novo Regulamento Geral de Proteção de
Dados que entrou em vigor no dia 25 de maio, o Colégio não se responsabiliza pela
captação e/ou difusão de imagens efetuadas durante a festa.
Contamos, pois, com todos para juntos vivermos este dia que é de Todos,
agradecendo, desde já, a presença amiga e disponível de cada um.
Com amizade,

Ir. Maria da Conceição Amorim
Maria Cabanas
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