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Circular n.º 12  – 2021/2022 
Lisboa, 22 de fevereiro de 2022 

 
 

A Todos os Pais e Encarregados de Educação,  

 

Conforme previsto no Calendário Escolar, este ano, o encontro entre os 

Encarregados de Educação e os Professores do Colégio terá lugar neste período letivo, no 

dia 02 de março. 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. Em anexo, disponibilizamos toda a informação, tendo em conta o horário e o 

respetivo local do atendimento de cada Professor. Esta informação será, também, afixada 

na portaria do Colégio.  

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. 

Os Professores que lecionam disciplinas de Oferta de Escola - Expressões, Oficina de 

Apoio, IFC e Interioridade, podem ser contactados posteriormente, caso queiram agendar 

uma entrevista individualmente. 

 Os Professores Ana Morais, Maria João Pereira, João Moreno e António Cardoso não 

estarão presentes no Colégio no dia 2 de março. Podem ser também contactados 

posteriormente, caso queiram agendar uma entrevista individualmente. O Professor João 

Chaves faz o seu atendimento no dia 02 de março, das 14:30 às 16:30. 

Os Alunos não terão aulas neste dia.  

Acreditando que todos saberemos gerir com qualidade o tempo disponível para cada 

um, apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

  Maria Cabanas 
                                                 Maria Elizabeth Gouveia    
 


