COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
“Anuncio-vos a Boa Notícia, que será uma grande alegria para todo o povo: hoje
(…) nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, o Senhor.”
Lc 2, 10-11

N.ª Ref.ª: 415/3 * 10-12-2017
Assunto: Circular de Natal

Estimados Pais e Encarregados de Educação

A todos a minha saudação natalícia e votos de uma quadra feliz, vivida na proximidade e na
humildade que brotam do Presépio. Na humildade e simplicidade de Belém, Cristo assume a
nossa condição humana marcada pelo sofrimento, pela incerteza, pela fragilidade e pelo
limite. Mas, ao escolher habitar entre nós, inserindo-se na nossa história, o Salvador dota-a de
sentido e faz da Humanidade lugar da Sua presença. Disponhamo-nos desde já a acolher Jesus,
Presença humilde e terna, que quer ser Deus connosco, Emanuel. Procuremos não ficar apenas
no natal comercial e exterior, mas decidamo-nos a experimentar no nosso interior o Mistério
do Nascimento de Jesus e sua total gratuidade.
Juntamente com esta saudação natalícia que desejo chegue a vossas casas como sinal de
comunhão espiritual entre todos os que formamos a Família Amor de Deus do CAD, envio um
conjunto de informações pertinentes, que passo a enumerar:
1. Como é habitual, na próxima quarta-feira, dia 13, ao longo da manhã, celebrar-se-á o
Sacramento da Reconciliação (Confissões) na Capela do CAD, para quem desejar.
2. O primeiro período termina no próximo dia 15 de Dezembro, sexta-feira. O
encerramento do mesmo será feito com a celebração da Eucaristia de Natal, que terá
lugar às 9.40h da manhã deste dia, no Pavilhão. O convite à participação é dirigido a
todos, alunos e famílias. Queremos encher o polidesportivo e cantar a nossa alegria
por um período escolar cumprido e porque “Um Menino nasceu para nós, um Filho nos
foi dado.
3. No dia 15, sexta-feira, os alunos a partir do 5º ano, poderão sair do Colégio, às 12.30.
4. O Colégio estará encerrado no dia 26 de dezembro.
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5. As avaliações serão enviadas por correio eletrónico a todos os Encarregados de
Educação, estando disponíveis na página do Colégio, no link INOVAR alunos, a partir do
dia 21 de dezembro. No dia 10 de janeiro, quarta-feira, proceder-se-á à entrega e
assinatura das mesmas, em horário a combinar com o respetivo Diretor de Turma.
6. As professoras do 1º Ciclo estarão disponíveis para receber os Encarregados de
Educação, a partir do dia 4 de Janeiro, em dia e hora a estabelecer com a respetiva
professora titular. Neste encontro, os Encarregados de Educação poderão ter acesso a
informações mais detalhadas, acerca do processo formativo dos seus educandos e
assinar os registos de avaliação.
7. O segundo período terá início no dia 3 de janeiro, de 2018, quarta-feira.

Para concluir esta comunicação, apresento um GRANDE OBRIGADO a todos que colaboraram e
aos que ainda estão a colaborar na Campanha de Natal 2017. Graças à vossa generosidade,
muitos terão um natal mais feliz. Que o Menino a todos recompense abundantemente.
Um abraço agradecido por todo o carinho e bom acolhimento dispensado.
A todos Santo Natal.

Atenciosamente

A Diretora Geral
Ir. Natália Santos

