COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
“O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como
Eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida pelos
amigos. Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando.
[…]; chamo-vos amigos, porque vos comuniquei tudo o que
ouvi a meu Pai.” (Jo 15, 12-14)

Ref Nº: 129/3 * 04-04-2019
Assunto: Informações várias
Estimados Pais e Encarregados de Educação
Como corolário da nossa caminhada quaresmal, celebraremos amanhã, pelas 9.40, no desportivo do Colégio,
a EUCARISTIA PASCAL, antecipando a Páscoa de Jesus, para podermos celebrar esta Grande Festa cristã
em família colegial.
Como é habitual, estão todos convidados para este momento comunitário de celebração da nossa Fé. Com a
vossa presença o nosso testemunho cristão será mais forte e a nossa alegria mais intensa.
Deixemo-nos tocar por este Amor, entregue até ao extremo e que vós, pais, na doação de cada dia aos vossos
filhos bem o viveis e compreendeis. Jesus Cristo, na sua entrega, fortalece-nos e desafia-nos a tornar este
Amor mais completo. N’Ele encontramos a paz e a alegria que brotam do coração e que ninguém, nem mesmo
a dor no-las podem tirar.
Recordo alguns aspetos relativos à transição de período:
1) Interrupção letiva da Páscoa
O 2º período termina amanhã, dia 5 de abril. O 2º e 3º ciclos bem como o secundário não terão atividades
letivas da parte da tarde. Os alunos destes níveis poderão ir para casa, assim que terminem o horário da
manhã.
O 3º Período terá o seu início no dia 23 de abril.
Os alunos que necessitarem de vir ao Colégio durante este tempo, podem fazê-lo. O pagamento das
refeições nestes dias processa-se como habitualmente, ou seja, há um registo diário e o valor será debitado
na mensalidade de maio.
Durante o tempo da interrupção letiva estaremos fechados nos dias 18 e 19 de abril, quinta-feira e sextafeira santas.
2) Envio das avaliações
As avaliações do 2º período serão enviadas por email no dia 11 de abril, ficando disponíveis para consulta
no Programa Inovar a partir dessa mesma data.
Desejando uma Páscoa Feliz para todos envio os mais respeitosos cumprimentos
A Diretora Geral
Maria Natália Soares dos Santos
Av. de Sintra nº 1451 * 2756-502 Alcabideche * CASCAIS - PORTUGAL
Telf. 214812220 - Fax. 214812229 – Email- cad@cad.edu.pt

