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Circular n.º 7 - 2022/2023 
Lisboa, 6 de dezembro de 2022 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação dos nossos Alunos, 

 

Neste tempo de Advento, procurámos dar continuidade à reflexão sobre o Tema do ano 

exercitando o caminho da hospitalidade. Procurando acolher e sermos acolhidos, escutámos a 

mensagem do Menino Jesus que nos ensina, não só o caminho, mas também a maneira de o 

percorrer. Assim, neste caminho, saibamos valorizar os companheiros de viagem que nos 

sustentam e nos ajudam a viver o verdadeiro sentido do Natal e a experimentarmos a 

hospitalidade com toda a delicadeza e amizade.  

Quase a terminar este primeiro período letivo, vimos deixar algumas informações úteis. 

 
1. A Festa de Natal do 5.º ano realiza-se, este ano, numa quarta-feira à tarde, dia 7 de 

dezembro, com a celebração da Eucaristia, às 17h00, preparada com todo o carinho e 

amizade pelos Alunos, Professores de Religião e Responsáveis de Turma. O ofertório da 

Eucaristia será para o Banco do Bebé.  

 
2. O Serão de Natal do 12.º ano realiza-se no dia 13 de dezembro, com a celebração da 

Eucaristia, às 19h00, seguido de um momento no auditório, preparado pelos Pais e 

Encarregados de Educação destes Alunos. Será certamente mais uma oportunidade para 

estarmos juntos no Colégio, em ambiente de festa da nossa família doroteia.  

 
3. A Campanha de Natal deste ano tem como objetivo ajudar a Comunidade Vida e Paz, 

contribuindo para a sua 34.ª festa de Natal. Deste modo, pedimos aos nossos Alunos dos 

três ciclos de ensino que tragam até ao dia 9 de dezembro os bens indicados pelos 

Responsáveis de Turma. Queremos, desde já, agradecer a todas as Famílias a generosidade 

desta contribuição.  

 
4. O Fim do 1.º Período letivo, como previsto no calendário escolar, acontece no dia 16 de 

dezembro, sexta-feira, às 13h00. Esta manhã será de convívio e celebração antecipada do 

Natal. 

Assim, teremos duas Eucaristias festivas abertas à participação dos Pais que queiram ou 

possam estar presentes, com a certeza de que esta presença nos dará muita alegria.  Às 

9h00 para os Alunos do 6.º ao 8.º ano e a outra, às 12h00, para os Alunos do 9.º ao 12.º 

ano.   
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Assistiremos, ainda, no auditório, à apresentação teatral e musical “O Quarto Rei Mago”, 

pelos nossos Alunos do 5.º ano. Acreditamos que todos apreciarão com grande entusiasmo e 

atenção este momento de beleza que estes Alunos prepararam para nós.  

Teremos também um tempo para convivermos com os Colegas e os Responsáveis de Turma, 

dando sentido à hospitalidade que se pretende que seja vivida, não só na Manhã de Natal na 

Turma, mas como modo de estar e de ser. Neste ambiente de alegria e amizade, 

terminaremos as atividades do 1.º período.   

Os Alunos que possuem a modalidade de almoço no Colégio poderão fazê-lo a partir das 

13h00. Solicitamos aos Pais dos Alunos que não pretendam almoçar no Colégio que os venham 

buscar a esta mesma hora.        

As aulas do 2.º período começam no dia 3 de janeiro, terça-feira, com o horário habitual. 

 
5. No dia 21 de dezembro, às 15h00, serão afixadas as pautas de avaliação do 1.º Período 

letivo, na portaria do Colégio. Como já informado previamente, os Pais podem aceder à 

Ficha Informativa das avaliações do 1.º Período na plataforma INOVAR, a partir deste mesmo 

dia e hora. 

 
6. A Secretaria, durante a pausa letiva, estará fechada nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro. 

 
7. Como já comunicado, reiteramos a informação de que o pedido de inscrição de irmãos para 

a frequência do Colégio no ano letivo 2023/2024, deve ser feito até ao dia 12 de dezembro, 

na secretaria. A partir desta data, as inscrições serão abertas a Alunos de fora, respeitando-

se a data de inscrição, a não ser por motivos devidamente justificados. Salientamos que está 

prevista no calendário escolar uma reunião de apresentação do Projeto Educativo do Colégio 

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

 
8. Continuamos a ter muita roupa nos Perdidos e Achados do Colégio que não tem 

identificação, pelo que solicitamos aos Pais que venham verificar se vos pertence. 

 
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 2023 cheio de saúde, esperança e muita paz. 

 

Com toda a Amizade, 

 

Maria Cabanas 

Ir. Margarida Ribeirinha 


