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Circular n.º 6 - 2020/2021 

Lisboa, 14 de dezembro de 2020 
 

   
 
Caros Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos, 

 
Apesar de todas as circunstâncias específicas que vivemos neste primeiro período 

letivo, foi possível ter um ambiente no Colégio sereno e tranquilo, favorável ao trabalho 

escolar que estes novos tempos têm exigido. Tem sido, pois, com total empenho e 

dedicação que nos temos comprometido com o processo educativo e formativo dos nossos 

Alunos. Estamos conscientes das dificuldades, mas também satisfeitos com o trabalho e 

esforço que todos nós desenvolvemos conjuntamente, Alunos, Professores, Pais e 

Encarregados de Educação e Não Docentes.  

Esta forma de trabalhar em equipa e em partilha é uma das marcas identitárias do 

nosso Colégio e enquadra-se no propósito do nosso tema deste ano. Nesse mesmo sentido, 

preparámos, em conjunto com os nossos Alunos, este tempo de Advento que ainda estamos a 

viver. Lançámos a toda a Comunidade Educativa desafios diários para que cada um possa 

preparar a chegada de Jesus e o verdadeiro sentido do Natal. Com gestos concretos de 

disponibilidade e de abertura ao outro, de solidariedade e de amizade, envolvemo-nos como 

“Comunidade aberta e feliz”.  

 

Vimos, agora, e para melhor organizarmos este final de período letivo, comunicar um 

conjunto de informações. 

   

1. Final das aulas: 
 

Como previsto no calendário escolar, as aulas terminam no dia 18 de dezembro, 

sexta-feira, pelas 13 horas. Sabemos que continuamos com muitas restrições e 

condicionamentos na organização escolar, tendo em conta a situação de pandemia que 

estamos a viver, mas, apesar de tudo, pensámos que é muito importante construir laços de 

amizade e de convívio em espírito de família e proximidade, pelo que programámos para 

esta manhã vários momentos de celebração antecipada do Natal, na turma, enquanto 

aprendizagem formativa.  

É com muita pena que não podemos “encher” a Capela do Colégio com todas as 

nossas turmas, para vivermos a nossa Eucaristia de Natal, pelo que organizámos uma manhã 

que possa ser vivida em ambiente de grupo-turma, com os Responsáveis de Turma, com 

muita alegria e dinâmicas celebrativas da festa de Natal.  

Neste sentido, os Alunos do 5.º ano construíram um vídeo que será visionado por todos 

os seus colegas, em jeito de partilha da sua festa de Natal, à semelhança do que costumava 

acontecer nos anos anteriores. Não quisemos perder a tradição da festa vivida pelos nossos 

Alunos mais novos. Sabemos que é uma atividade muito significativa para todos, uma vez 
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que é o seu primeiro Natal no Colégio e, por isso, com este pequeno vídeo “Todos juntos no 

Natal”, preparado pelos Professores de Expressões e de Educação Musical, pretendemos 

fazer a ligação a cada um e com todos, como comunidade educativa. Através da música, 

canto, expressão corporal e de quadros vivos de teatro, celebraremos o Natal no Colégio. 

Mas porque a nossa Capela é o espaço privilegiado para adorar Jesus e preparar o coração 

para o recebermos, iremos todos lá, em pequenos grupos de cada turma, com os 

Responsáveis de Turma, em oração ao Menino Jesus. 

E, ainda, construiremos postais de Natal para levarmos mensagens de esperança, fé e 

de amor a outras Comunidades e Centros Educativos das Irmãs Doroteias (Portugal, Espanha, 

Itália e Malta), em modo de partilha e de abertura ao outro. 

Como é tradição no Colégio, o 12.º ano celebra a quadra natalícia no seu Serão de 

Natal, que, infelizmente, este ano, também não pode acontecer. Todavia, pensando no 

sentido que este momento tem para todos, decidimos manter a Eucaristia para os Alunos do 

12.º ano, que acontecerá no dia 17 de dezembro, quinta-feira, às 18h00, na Capela do 

Colégio. Para vivermos este encontro em espírito de família, convidámos apenas os 

Delegados de Pais de cada turma do 12.º ano, em representação de todos os Pais e 

Encarregados de Educação destes Alunos, uma vez que as condições físicas não nos 

permitem ter, como gostaríamos, todos os Pais presentes.  

Queremos agradecer a todas as Famílias o envio de géneros para a Campanha do 

Banco Alimentar “À nossa mesa, há sempre lugar para mais um”. Quem ainda não teve 

oportunidade de contribuir, poderá fazê-lo até ao dia 17 de dezembro. 

 

A Manhã do dia 18, sexta-feira, termina em diferentes horários para que se possam 

intercalar as saídas do Colégio. Para além disso, o horário de almoço desse dia também foi 

reagendado. Assim, solicitamos aos Pais dos Alunos que não pretendam almoçar no Colégio 

que os venham buscar, tendo em conta os seguintes horários. 

 

Final das atividades do dia 18 de dezembro:               Horário do Almoço: 

5.º ano – 12h00                                                            5.º ano – 12h00 

6.º ano – 12h15                                                            6.º ano – 12h20 

7.º, 8.º e 9.º ano – 12h30                                              7.º ano – 12h40 

10.º ano – 12h45                                       8.º ano – 13h00 

11.º ano – 12h15            9.º ano – 13h20 

12.º ano – 13h00                                    Secundário – 13h40 

 

         As aulas do 2.º período começam no dia 4 de janeiro, segunda-feira, com o horário 

habitual. 

 

Informamos 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.  
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2. Afixação das Pautas e Entrega das Fichas Informativas do 1.º Período Letivo 

 

À semelhança do que já aconteceu no final do ano letivo passado e de forma a evitar 

deslocações dos Pais e Encarregados de Educação ao Colégio, bem como muitas presenças no 

mesmo espaço, para consulta das avaliações dos Alunos, os Responsáveis de Turma de cada 

turma disponibilizarão aos Pais e Encarregados de Educação, às 15h00, do dia 22 de 

dezembro, a Ficha Informativa das Avaliações do 1.º Período letivo, por e-mail. De 

qualquer modo, as pautas serão também afixadas na portaria no mesmo dia 22 de dezembro, 

a partir das 15h00, mas solicitamos aos Pais que têm fácil acesso ao e-mail que evitem a sua 

deslocação ao Colégio. 

 

3. Horário da Secretaria Durante a pausa letiva 
 
         A secretaria estará fechada nos dias 24 e 31 de dezembro durante todo o dia. 
 

4. Inscrições Para o Próximo Ano letivo 
 

Como é habitual nesta altura do ano, reiteramos a informação de que os Pais que 

queiram inscrever outros filhos, pela primeira vez, no Colégio, para o ano letivo 2021/2022 

devem fazê-lo até ao dia 8 de janeiro. A partir dessa data, as inscrições serão abertas a 

Alunos de fora, respeitando-se a data de inscrição, a não ser por motivos devidamente 

justificados. 

Sublinhamos que está prevista no calendário escolar uma reunião de apresentação do 

Projeto Educativo do Colégio aos Pais do futuro 5.º ano, no dia 28 de janeiro, às 18h30, no 

auditório do Colégio.  

 

Em nome de todos, Direção, Irmãs, Docentes e Não Docentes, desejamos aos Alunos e 

às suas Famílias um Santo e Feliz Natal e um ano de 2021 cheio de saúde, esperança e muita 

paz. 

 

Mesmo estando a viver tempos novos, acreditamos que estes desafios nos ajudam a ir 

“Ao Presépio!” e “Ali (…) ver como se ama!”, como nos recomendava Santa Paula. 

 

Com toda a Amizade, 

 

 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 


