CONSTRUIR COMUNIDADES ABERTAS E FELIZES
PARA A TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO

COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA
Circular n.º 3 - 2020/2021
Lisboa, 21 de outubro de 2020
A toda a Comunidade Educativa,
É com muita pena que vimos informar que, face às condições atuais, sentimos necessidade de
avaliar as condições de realização presencial das atividades formativas que tanto valorizamos e que
fazem parte da nossa identidade. Como sabem, o nosso plano anual tem procurado complementar,
de forma diversificada e interdisciplinar, as diferentes dimensões das aprendizagens dos nossos
Alunos. Julgamos que os vários momentos que vivemos em ambiente de família alargada nos ajudam
a dar sentido ao nosso Projeto Educativo e a promover as marcas características do Perfil do Aluno
dos Centros Educativos das Irmãs Doroteias. Contudo, este novo tempo que agora vivemos, também
nos tem ajudado a compreender que é preciso saber olhar para o calendário das atividades, de forma
diferente, tendo em conta os novos critérios, as possibilidades de realização e as prioridades que
importa estabelecer.
Assim, analisámos as seguintes atividades previstas para o 1.º período letivo:
 Prémios Paula Frassinetti: foi pensado um novo formato para que esta ocasião de
promoção e reconhecimento do mérito dos nossos Alunos continue a ser vivida, todavia,
agora, de uma forma mais restrita ao grupo turma, com os colegas e com os seus
Responsáveis

de

Turma.

Os

diplomas

serão

entregues

na

aula

de

Formação

Humana/Cidadania e Desenvolvimento, mantendo os pressupostos pedagógicos que esta
atividade promove.
 Festa de Natal do 5.º Ano: não acontecerá no dia previsto, 12 de dezembro, mas será
vivida de forma mais restrita, no grupo de cada turma, na manhã de Natal do dia 18 de
dezembro. Queremos continuar a valorizar a vivência do Natal no Colégio, com os nossos
Alunos mais novos, em ambiente de festa e de partilha.
 Serão de Natal do 12.º ano: apesar de compreendermos a dinâmica familiar que promove,
pensamos que não nos é possível realizar esta atividade tendo em conta as circunstâncias
atuais.
Queremos, ainda, salientar que pensamos iniciar os grupos de Catequese pelo que será
disponibilizada a todos os Pais e Encarregados de Educação, ainda esta semana, informação
específica quanto a grupos e horários. Todavia, a Eucaristia de início da Catequese, para a qual
costumamos convidar toda a Comunidade Educativa, será reagendada e terá limite de participantes.
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No mesmo sentido, a Eucaristia de Posse dos Delegados de Turma, ainda em data a
determinar, terá apenas um pequeno grupo, representante de cada turma, a acompanhar o
compromisso dos novos Delegados.
Relativamente ao Corta-Mato, que costuma acontecer no 1.º período letivo, encontra-se
suspenso pelo Desporto Escolar, pelo que também não acontecerá no nosso Colégio como previsto.
Quanto às Atividades de Complemento Curricular, pensamos que ainda não estão reunidas as
condições para a sua realização. Apenas as atividades musicais individuais têm condições para
iniciar. Será feita uma comunicação mais detalhada aos Pais em circular, em breve.
Fizemos também uma avaliação das condições de realização da atividade BEO tendo sido
decidido suspender a participação do Colégio, neste projeto, no presente ano letivo.
No que concerne aos horários dos almoços, no refeitório e nos cestos, já sabemos que é
possível antecipar o horário do almoço dos 11.º e 12.º anos para as 14h05. No bar dos cestos, estes
Alunos podem almoçar a partir das 14h00.
Sublinhamos que as aulas do 1.º período letivo terminam no dia 18 de dezembro, no final
da manhã de Natal. Nos dias 29 e 30 de outubro, não haverá aulas, uma vez que os Professores
estarão em reuniões de Conselho de Turma para que seja feito um ponto de situação das
aprendizagens realizadas e das dificuldades sentidas face à heterogeneidade das metodologias
pedagógicas e didáticas que o tempo atual exige. Continuamos a trabalhar para possibilitar a
resposta mais adequada a cada Aluno de forma próxima e particular.
Por último, queremos partilhar com todos que, tendo em conta o tema deste Ano,
“Construir Comunidades Abertas e Felizes para a transformação do Mundo”, convidamos o Padre
João Goulão, nosso antigo Aluno, para abençoar cada uma das turmas do Colégio. Foi com natural
alegria e a disponibilidade habitual que o Padre João aceitou esta tarefa que lhe permite também
reviver locais onde viveu a sua adolescência e a que ficou tão ligado. Foi entregue, a cada turma, o
Ícone da Trindade (de Rublev), símbolo da comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo
– comunhão que queremos refletir e ter como referência.
Esperando que compreendam os constrangimentos e as dificuldades que temos vivido,
muitas vezes de forma imprevista, e sabendo que o apoio de cada um é fundamental para nos
sentirmos

parte

integrante

deste

projeto

educativo,

apresentamos

os

cumprimentos,
Com toda a amizade,
Maria Cabanas
Ir. Margarida Ribeirinha
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nossos

melhores

