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Circular n.º 6 – 2017/2018
Lisboa, 23 de outubro de 2017
A Todos os Pais e Encarregados de Educação,
Como já devem ter verificado pelo Calendário Escolar, este ano, o encontro
entre os Encarregados de Educação e os Professores do Colégio terá lugar, ainda,
no 1.º período letivo, nos dias 2 e 3 de novembro. Pretende-se valorizar o papel da
informação para a melhoria das aprendizagens dos Alunos e para o seu sucesso
educativo, bem como possibilitar aos Pais e Encarregados de Educação melhores
condições no atendimento e na comunicação pedagógica. Na portaria do Colégio
será afixado todo o esquema indicativo do atendimento, tendo em conta o piso, a
sala de aula, laboratórios e bibliotecas e quem se encontra em cada um destes
locais. À frente do nome de cada Professor estão as turmas que leciona e as
disciplinas.
Apesar de termos mais tempo disponível, gostaríamos de pedir a todos que
não monopolizem o diálogo visto tratar-se apenas de uma informação sobre a
evolução das aprendizagens dos Alunos. Para tratarem de assuntos mais específicos
ou que requeiram uma conversa mais longa e detalhada, todos o poderão fazer
posteriormente em entrevista marcada através dos meios já conhecidos. Os
Responsáveis de Turma só devem ser contactados, nestes momentos, na qualidade
de professores da disciplina que lecionam.
Por razões internas, os Professores que se seguem não estarão nos dias 2 ou
3, tendo disponibilizado os seguintes horários:
 Dra. Sandra Correia - 2 de novembro das 08.30 às 13.00, alunos do 9º ano e
Ensino Secundário
 Dra. Mª Emília - 3 de novembro das 08.30 às 13.00, alunos do 2.º e 3.ºciclos
 Dra. Liliana Verde - marcar entrevista na Secretaria, a partir de 6 de
novembro
 Prof. Pedro Jesus (2 de novembro das 13.30 às 14.30, alunos da turma do
10D)
Os Professores que lecionam as disciplinas de Experimenta, Artes de Palco,
Artes da Palavra, Oficina de Português e IFC, podem ser contactados pela
Caderneta do Aluno, caso queiram agendar uma entrevista individualmente.
Os Alunos do 3º Ciclo e Secundário não terão aulas nestes dias. Para os Alunos
do 2.º Ciclo, serão organizadas atividades diversificadas durante estes dias,
conforme circular enviada anteriormente.
Acreditando que todos saberemos gerir com qualidade o tempo disponível para
cada um, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
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