Parede, 27 de março de 2017
Ex.mo(a) Senhor(a)
Encarregado(a) de Educação,

Serve a presente circular para comunicar algumas informações e orientações sobre as próximas
atividades.
1 – Jogos Desportivos Maristas
Os Jogos Desportivos Maristas, dirigidos aos alunos dos 5º, 6º e 7º anos, serão realizados no dia 3 de
abril. Os alunos destes anos, como estão envolvidos num convívio desportivo com os alunos do
Externato Marista de Lisboa, não terão aulas. A conclusão desta atividade está prevista para as 16
horas.
1 – Pausa da Páscoa
O final do 2º período está agendado para o dia 4 de abril. Durante as férias da Páscoa, o Colégio
encontra-se encerrado nos dias 14, 17 e 18 de abril. Nos restantes dias, os alunos do Pré-escolar e do
1º Ciclo podem frequentar o Colégio se assim o desejarem. O 3º período iniciar-se-á no dia 19 de abril.
2 – Entrega das avaliações
• 1º Ciclo – dia 7 de abril, entre as 9h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 17h00 e dia 10 de
abril entre as 9h00 e as 12h00, na sala de aula, pelo professor respetivo e com agendamento
prévio, através da agenda online Doodle;
• Restantes Ciclos – as avaliações estarão disponíveis a partir das 16h00 do dia 10 de abril, da
forma habitual (pauta e ficha de avaliação em envelope). Será, também, possível ao aluno e ao
encarregado de educação consultarem as fichas de avaliação através da Secretaria Virtual
(http://88.157.214.234:8060/EschoolingPortal/Account/LogOn).
3 – OTL da Páscoa
O programa dos OTL é organizado e pensado de acordo com o Projeto Educativo do Colégio e centrado
no princípio da educação integral do aluno, aliando o desporto à cultura e às atividades lúdicas, não
descurando a formação pedagógica. Assim, entre os dias 5 e 13 de abril, haverá um Programa de
Ocupação de Tempos Livres destinado aos alunos do 1º Ciclo em diante. Os encarregados de educação
poderão optar por um programa de 3 ou de 7 dias. No site do Colégio já poderá encontrar toda a
informação referente a este assunto.
4 – Encontro com os Encarregados de Educação (19, 20 e 21 de abril)
O diretor de turma receberá os encarregados de educação na sala de aula da turma nos seguintes
horários:
2º Ciclo:
• Dia 19 de abril, das 16h00 às 18h00, os encarregados de educação dos alunos do nº 1 ao nº 15;
• Dia 20 de abril, das 17h00 às 19h00, os encarregados de educação dos restantes alunos.
3º Ciclo:
• Dia 19 de abril, das 16h00 às 18h00, de acordo com as marcações agendadas;
• Dia 20 de abril, das 17h00 às 19h00, de acordo com as marcações agendadas.
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5 - Colheita de Sangue no Colégio Marista de Carcavelos – dia 20 de abril
O Instituto Português de Sangue realizará, nesta data, uma colheita de sangue no Colégio, na sala junto
à Biblioteca, das 16h00 às 20h00. Apelamos à sua participação e divulgação desta iniciativa.
6 - Roupas e objetos perdidos
As roupas e objetos perdidos devem ser levantados nos respetivos sectores, até dia 21 de abril. Após
esta data, serão enviados para Instituições de Solidariedade. Insistimos na necessidade de marcação
das roupas e dos objetos pessoais.
7 – Atividades a destacar durante o período da Páscoa
As Celebrações Quaresmais e as Festas da Catequese irão decorrer de acordo com o calendário da
Pastoral Educativa, que se encontra na página WEB do Colégio – http://www.marista-carcavelos.org –
Menu Geral, Pastoral.
8 – Peregrinação da Família Marista a Fátima
A nossa peregrinação anual acontecerá no dia 6 de maio, este ano com dois acontecimentos
marcantes para celebrar: o Bicentenário Marista e o Centenário das Aparições de Nossa Senhora de
Fátima.
Nos dias anteriores, 4 e 5 de maio, alguns dos nossos alunos, do 2º Ciclo, do 3º Ciclo e do Ensino
Secundário, farão uma parte do caminho de Fátima a pé. Será uma experiência de reflexão,
interiorização e convívio.
Dirigimos o convite a todos os membros da Comunidade Educativa do nosso Colégio, para
participarem nesta atividade tão marcante na vida dos nossos alunos e da nossa instituição.
9 – Avaliação Externa
O calendário das Provas de Aferição, para o Ensino Básico, bem como, o referente às Provas Finais do
9º ano e dos Exames Nacionais do Ensino Secundário encontram-se disponíveis para consulta no site
do Colégio.
10 – Reservas de vaga para o ano letivo 2017/2018
A reserva de vaga para o próximo ano letivo poderá ser realizada por via informática, através do site
do Colégio, na Secretaria Virtual (http://88.157.214.234:8060/EschoolingPortal/Account/LogOn). A
partir do dia 19 de abril estará disponível, na Secretaria Virtual, a ficha que servirá de suporte ao
processo de reserva de vaga para o ano letivo 2017/18. Poderá fazer o download da ficha, preenchê-la,
assiná-la e enviá-la via e-mail (secretaria@marista-carcavelos.org). Como alternativa, poderá entregá-la nos Serviços Administrativos. Em ambas as vias, o prazo de entrega é até dia 26 de abril.
Posteriormente receberá informações para efetivar a matrícula.
11 – Justificação de faltas
Apesar de a plataforma Secretaria Virtual ter disponível uma funcionalidade respeitante à justificação
de faltas de alunos, lembramos que o nosso Regulamento Interno prevê que a justificação de faltas
seja feita através dos impressos constantes na agenda escolar do aluno, não podendo assim ser
substituída por um pedido através da Secretaria virtual.
Votos de uma Santa Páscoa.
Com os melhores cumprimentos,
O Diretor
Ir. José Luís Pedrinho

