
 
       

CONSTRUIR COMUNIDADES ABERTAS E FELIZES 
 PARA A TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO                                                  

    

COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA 

 

 
Colégio de Santa Doroteia – Ano letivo 2020/2021 

Av. Marechal Craveiro Lopes, 1 - 1749-012 Lisboa | Tel.:217 570 311 | Fax:217 590 061 

www.csdoroteia.edu.pt  |  email: csdoroteia@csdoroteia.edu.pt 

 

 

Circular n.º 4 - 2020/2021 

Lisboa, 22 de outubro de 2020 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação, 

 

Para o ano letivo 2020/2021, o Departamento de Pastoral apresenta, à semelhança dos anos anteriores, 

a possibilidade de os alunos descobrirem a fé ou de continuarem a fazê-la crescer, alimentando-a através dos 

diversos grupos de catequese. Mais do que nunca, nestes tempos, é importante perceber que uma fé 

amadurecida é essencial para ultrapassar as adversidades que estamos a viver e que, aliada à esperança cristã, 

nos traz alguma paz às nossas vidas.  

Este ano contamos ainda com mais catequistas e horários para que as regras de saúde sejam cumpridas 

e possamos viver com a maior tranquilidade possível. As inscrições para os 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º volumes, 

devem ser feitas pelos Encarregados de Educação, até ao dia 30 de outubro, através do seguinte formulário. 

As dos alunos do Ensino Secundário, pelo próprio aluno, junto do professor de Religião.  

Haverá uma reunião, através do Google Meet, para os Pais dos alunos inscritos na catequese. Será uma 

reunião simples para apresentar o ano de catequese e os catequistas que irão acompanhar os diversos grupos. 

A data e o link serão divulgados posteriormente.  

Os grupos de catequese iniciarão as atividades a partir do dia 2 de novembro nos horários indicados no 

quadro (página 2).  

No que diz respeito à preparação de crianças e adultos para o Batismo, à semelhança do ano passado e 

mediante as orientações do Patriarcado de Lisboa, o Colégio propõe aos Pais que se dirijam à Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo (Lumiar) ou à Paróquia da sua área de residência.  

Para mais informações ou para algum esclarecimento, poderão enviar um e-mail para o seguinte 

endereço: filipe.emidio@csdoroteia.info  

Que todos saibamos, pais e educadores, estar ao lado das nossas crianças e jovens, para que eles 

consigam abraçar as palavras do Papa Francisco: “Amigos, não espereis por amanhã para colaborar na 

transformação do mundo com a vossa energia, audácia e criatividade. A vossa vida não é um entretanto. Vós 

sois o agora de Deus, que vos quer fecundo. Porque é dando que se recebe, e a melhor maneira de preparar um 

bom futuro é viver bem o presente, com entrega e generosidade” (Papa Francisco, Exortação Apostólica Pós-

Sinodal Christus Vivit n.º 178).  

 

Com os melhores cumprimentos, pelo Departamento de Pastoral, 

Ir. Ana Barrento 

Filipe Emídio  

Ana Isabel Santos 

 

 

 

https://forms.gle/32yKSVB69bbxWeTN9
mailto:filipe.emidio@csdoroteia.info
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Grupos Horários 

 
5.º Volume 

 

2.ª feira 
16h45 – 17h30 

 
5.º Volume 

 

3.ª feira 
16h45 – 17h30 

 
6.º Volume 

 

2.ª feira 
16h45 – 17h30 

 
6.º Volume 

 

5.ª feira 
16h45 – 17h30 

7.º Volume 

 

2.ª feira 
16h45 – 17h30 

 
7.º Volume  

 

3.ª feira  
16h45 – 17h30 

 
7.º Volume  

 

5.ª feira  
16h45 – 17h30 

 
8.º Volume  

 

2.ª feira 
16h45 – 17h30 

 
8.º Volume  

 

3.ª feira 
16h45 – 17h30 

 
8.º Volume  

 

4.ª feira 
14h30 – 15h15 

9.º Volume  
(Preparação 

para a Profissão de Fé) 

3.ª feira  
16h45 – 17h30 

9.º Volume 
(Preparação 

para a Profissão de Fé) 

5.ª feira  
16h45 – 17h30 

Grupo de preparação para o 
Crisma 

– 1º Nível 

3.ª feira 
17h15 - 18h30 

Grupo de preparação para o 
Crisma 

– 2.º Nível 

2.ª feira 
17h15 - 18h30 

Grupo de preparação para o 
Crisma 

– 2º Nível 

5.ª feira 
17h15 - 18h30 

 


