COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA – LISBOA
2018-2019

Circular n.º 9 - 2018/2019
Lisboa, 4 de dezembro de 2018
Caros Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 5.º Ano,
Aproximamo-nos do Natal, festa que todos
gostamos de partilhar em Família. Este ano, o tema
que escolhemos, “aprender o estilo de vida de
Jesus”, faz-nos olhar o Natal de um modo especial,
procurando “ver” e “acolher” como Jesus “via” e
“acolhia”.
É desta forma que todos somos convidados a
participar na festa que vamos viver com os nossos
alunos do 5º ano, no próximo dia 8, sábado, dia da
Imaculada Conceição, celebração igualmente com
grandes tradições para nós, portugueses.
O programa é o seguinte:
15h30 – Celebração da Eucaristia (na Capela)
17h00 – Apresentação musical e teatral (no auditório)
18h00 – Lanche partilhado (no refeitório)
A Eucaristia será oferecida por todos os Alunos do 5.º ano e suas Famílias. O ofertório desse
dia reverterá para os projetos solidários das turmas do 5º ano.
De forma a vivermos esta tarde com toda a alegria e tranquilidade, pedimos a colaboração
de todos no sentido de assegurarmos a participação responsável e atenta dos Alunos na
Eucaristia, na apresentação musical e teatral e, ainda, no lanche. Para a partilha do lanche,
sugerimos o seguinte contributo:
Turmas A e B – Salgados e bebidas (água e sumos)
Turmas C e D – Doces e bebidas (água e sumos)
Pedimos aos Pais que entreguem no refeitório dos Alunos o seu contributo para o lanche, a
partir das 14h30. Aí estarão pessoas para ajudar a dispor tudo nas mesas.
Os Pais, em especial os Pais Delegados, podem contactar os Professores Responsáveis de
Turma no sentido de verem se é necessária a sua ajuda, já que temos a certeza de que todos
gostarão de ter parte ativa na realização da festa.
No dia 14 de dezembro, último dia de aulas do 1.º período, os Alunos do 5.º ano serão
convidados a repetir a sua apresentação musical e teatral para os colegas mais velhos. Como
nesse dia já não terão aulas, os Alunos, que queiram, podem vir para o Colégio a partir das
8h30. Nesse caso, terão a oportunidade de visualizar um filme que julgamos ser do seu
agrado, mas pelo menos às 10h30 todos devem já estar no Colégio.
A manhã terminará às 13h00 para todos, não havendo aulas da parte da tarde. No entanto,
os Alunos que quiserem podem almoçar no refeitório do Colégio.
Contando com a presença de todos, no sábado, dia 8, desejamos desde já que este dia de
festa, o primeiro que os Alunos vivem no Colégio, fique na memória e no coração de cada um
de nós como verdadeiro encontro da família que, queremos construir.
Com toda a amizade,
Maria Cabanas
Ir. Maria da Conceição Amorim
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