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“O tempo do Advento que nos prepara para o Natal é uma espécie de alavanca da nossa humanidade. Deus vem 

ao nosso encontro para que possamos ir ao encontro de Deus. Deus humaniza-se para que a nossa vida se divinize 

um pouco mais.” 

 
Cardeal Dom José Tolentino Mendonça 

 

 

 

Ex.mo (a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação, 

 

Vimos apresentar algumas informações de caráter geral respeitantes ao final do primeiro período. 

 

 

 

1. Informações referentes ao final do 1º período 

 

 

1.1. As aulas do 1º período terminam no dia 16 de dezembro. As pautas serão afixadas no dia 27 de dezembro  à 
tarde.  
 

 

 1.2. Entrega das Fichas de Avaliação e Encontro com os encarregados de educação 

 

• Pré-escolar: as reuniões informativas das crianças realizam-se entre os dias 22 de fevereiro e 6 de março, 
com a apresentação de um relatório de desenvolvimento, que ficará disponível no eCommunity a 6 de 
fevereiro. As marcações serão efetuadas posteriormente, após contacto das educadoras, no início do mês 
de fevereiro. 

 

• 1º Ciclo: As fichas de informação ficarão disponíveis no eCommunity no final do dia 20 de dezembro. Nos 
dias 21 (todo o dia) e 22 de dezembro (de manhã), decorrerão as reuniões com os Encarregados de 
Educação, (via Teams ou presencialmente). Será necessária marcação prévia, através de um formulário 
eletrónico que será disponibilizado pelo professor titular via e-mail no dia 16 de dezembro.  

  

• Restantes Ciclos: a ficha de avaliação fica disponível para consulta a partir do dia 27 de dezembro, através 
do eCommunity. 

 

• De 3 a 10 de janeiro, os Diretores de Turma dos 2º, 3º Ciclos e do Ensino Secundário receberão os 
Encarregados de Educação via Teams ou presencialmente. Cada Diretor de Turma convocará os respetivos 
encarregados de educação e agilizará o processo de marcações. 

 
 
2. Interrupção de Natal 

Durante a interrupção de Natal, o Colégio encontra-se encerrado nos dias 26 dezembro e 2 de janeiro. Nos dias 

19 a 23 e 27 a 30 de dezembro, os alunos do Jardim de Infância podem frequentar o Colégio, em atividades de 

apoio à família. A Escola Lúdica de Natal funcionará de 19 a 23 e de 27 a 30 de dezembro, destinada aos alunos 

do 1º Ciclo.  Estão disponibilizadas mais informações no site do colégio. 

O segundo período começará a 3 de janeiro. 
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3. Calendário de atividades de Advento  

• Festa de Natal Pré-escolar  

17 de dezembro, às 11h (auditório). 

• Festa de natal 1º ciclo 

1º e 2º anos – 14 de dezembro, 17h30 (auditório); 
3º e 4º anos – 15 de dezembro, 17h30 (auditório). 
 

• Eucaristias: 

Pré-Escolar – 5 dez – 10h (Espaço Celebrativo) – Celebração de Advento/Natal  
4º Ano – 12 dez – 8h40 (Espaço Celebrativo) – Eucaristia de Advento/Natal  
2º Ciclo - 12 dez – 17h00 (Espaço Celebrativo) – Eucaristia de Advento/Natal   
7º Ano – 13 dez – 8h40 (Espaço Celebrativo) – Eucaristia de Advento/Natal  
8º Ano – 14 dez – 8h40 (Espaço Celebrativo) – Eucaristia de Advento/Natal  
9º Ano – 13 dez – 10h30 (Espaço Celebrativo) – Eucaristia de Advento/Natal  
Secundário – 16 dez – 12h (Espaço Celebrativo) – Eucaristia de Advento/Natal 
  

 (os pais e encarregados de educação são convidados a participar nas celebrações)  

 

• Vigília da Imaculada  

Dia 7 de dezembro, 4ª feira, pelas 21h30, na Capela do Colégio, todos estamos convidados a olhar para a nossa 
Boa Mãe e com ela acolher o Deus menino.  

 

• Retiro de Advento (Educadores e Encarregados de Educação)  

O Seminário de S. José de Caparide e o Pe. Filipe, nosso capelão, vão organizar um dia de reflexão na qual podemos 

participar. Será no dia 18 de dezembro entre as 9h30 e as 16h30 – “Ide a José” um dia para descansar no moinho. 

Não será necessária inscrição prévia, bastando aparecer, levando almoço para partilhar.   

 

• Gala e Mercado Solidário  

Dia 8 de dezembro, 5ªfeira, vamos retomar as tradicionais Galas de Natal, pelas 14h30, no nosso auditório. As 

atividades extracurriculares vão presentear as famílias e amigos com um espetáculo. A entrada terá o custo de 

um alimento ou contribuição para rechear os nossos cabazes de Natal.  

Também neste dia, das 10h às 18h00, no espaço celebrativo, decorrerá um Mercado Solidário com a presença de 

vários artesãos e muitos presentes para comprar. Durante a manhã, decorrerá ainda um torneio de ténis de mesa 

e, por volta das 16h00, uma apresentação da patinagem, no pavilhão. 

 

• Cabazes de Natal  

 O Colégio procura formar alunos solidários, justos e atentos ao mundo e aos outros. Este ano, um olhar atento 

ao mundo que nos rodeia e às famílias que passam necessidades exige um esforço redobrado da nossa parte.  A 

campanha Cabazes de Natal decorrerá até ao dia 7 de dezembro. 
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• Anjinhos Maristas  

Tal como em anos anteriores, a Associação de Pais do Colégio Marista de Carcavelos organiza uma recolha de 

bens e fundos para o Lar Marista de Ermesinde. Se quiser contribuir com algum montante, poderá fazer uma 

transferência para o IBAN da APCMC: PT 50 0035 0584 00017922530 91. Caso queria contribuir com um presente 

específico para uma determinada criança, deverá preencher o formulário disponibilizado pela Associação de Pais 

para o efeito: https://forms.gle/J3ECQLrqMZuoWRuP8, seguindo as instruções constantes no mesmo. 

 

• Banco Solidário  

Recordamos que o Banco Solidário está disponível para ajudar as nossas famílias ao longo de todo o ano. Podemos 

aproveitar a interrupção do Natal para organizar gavetas e trazer para o Banco algumas das fardas e equipas de 

Educação Física que já não estão a uso. O BS está a precisar de reforçar o stock.  
 

4. Jornadas Pedagógicas Maristas 

De acordo com o Calendário Escolar, está prevista uma pausa no dia 20 de janeiro para os alunos do Ensino Básico 

e Secundário, devido à realização das Jornadas Pedagógicas. O Pré-Escolar funcionará em regime especial com o 

apoio das auxiliares.  

 

5. Roupas e objetos perdidos 

As roupas e objetos perdidos devem ser levantados na sala de arrumos (junto ao 2º Ciclo), com exceção do 1º 

ciclo (levantamento junto dos vigilantes), até ao dia 13 de janeiro. Após esta data, serão encaminhados para 

Instituições de Solidariedade. Insistimos na necessidade de marcação das roupas e dos objetos pessoais. 

No que diz respeito aos objetos pessoais, os alunos deverão ser responsáveis pelo seu bom uso e ter o cuidado 

de os guardar em segurança. 

6. Recolha de Sangue no Colégio Marista de Carcavelos – dia 4 de janeiro 

À semelhança de anos anteriores, o Instituto Português de Sangue realizará nesta data uma recolha de sangue 

nas instalações do Colégio, na Mediateca, das 16 horas às 20 horas. Apelamos à sua participação e divulgação 

desta iniciativa. 

 

https://forms.gle/J3ECQLrqMZuoWRuP8,

