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Circular n.º 4 - 2021/2022 

Lisboa, 01 de outubro de 2021 

         

Aos Pais e Encarregados de Educação,  

O ano letivo de 2021/2022 iniciou e, com ele, chega para nós, comunidade 

educativa, um tempo de esperança, de abertura ao futuro, sabendo-nos desafiados, pelo 

nosso Tema do Ano, a “REGRESSAR POR OUTRO CAMINHO”, o que exige de todos vontade, 

disponibilidade e criatividade para conseguir levar o Evangelho mais longe e a cada vez mais 

pessoas. 

Como sabem, à semelhança dos anos anteriores, o Colégio empenha-se em continuar 

a possibilitar aos alunos um caminho de descoberta e de aprofundamento da sua fé, 

oferecendo diversos grupos de catequese.  

A logística e os horários nem sempre são fáceis de organizar de imediato pois 

dependem dos novos horários dos alunos mais velhos, de ex-alunos e de professores, todos 

eles voluntários, disponíveis para ajudar a formar a comunidade cristã. 

 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 8 de outubro, através do seguinte formulário 

https://forms.gle/x7nQP1ihWXQmznXC6 

 As inscrições dos alunos do Ensino Secundário serão pelo próprio aluno, junto do 

professor de Religião.  

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

catequese, no dia 12 de outubro. Será uma reunião simples para apresentar o ano de 

catequese e os catequistas que irão acompanhar os diversos grupos. O link será divulgado 

brevemente.  

Os grupos de catequese iniciarão as atividades a partir do dia 18 de outubro nos 

horários indicados no quadro (página 2).  

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

dos anos anteriores 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: ana.santos@csdoroteia.info  

Como disse o Papa Francisco, a propósito da educação, «Nunca, como agora, houve 

necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, 

capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em 

ordem a uma humanidade mais fraterna”. Citou a propósito um provérbio africano: “para 
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educar uma criança é necessária uma aldeia inteira”. Mas essa aldeia, acrescentou o Papa 

Francisco, temos de a construir como condição para a educação.» in Nota Pastoral da Comissão 

Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé para a Semana Nacional da Educação Cristã. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

Ana Isabel Santos 

Departamento de Pastoral 

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 

7.º Volume 
3.ª feira 

16h45 – 17h30 

 
8.º Volume 

 

5.ª feira  
16h45 – 17h30 

9.º Volume 
(preparação para a Profissão de Fé) 

3.ª feira   
17h00 – 17h45 

Grupo de preparação para o Crisma 
– 1.º Nível 

3.ª feira  
17h15 - 18h30 

Grupo de preparação para o Crisma 
– 2.º Nível 

5.ª feira 
 17h15 - 18h30 

 

Nota: As inscrições serão consideradas por ordem de chegada, de acordo com o número 

máximo de participantes por grupo. 


