Colégio do Amor de Deus - Cascais
Nª Refª 26/3 * 17-01-2017
ASSUNTO: Acolhimento a alunos nos XVI Jogos Userianos
A todos os Encarregados de Educação

Acreditando no poder educativo e transmissor de valores que o desporto emana, e dando continuidade ao
ideal que o Padre Jerónimo Usera acreditou e partilhou, no ano letivo 2000/2001 as Religiosas da Província
Portuguesa da Congregação do Amor de Deus, desenvolveram um projeto desportivo orientado para a
educação e que permite criar um novo veículo de cultura, de humanismo e de promoção integral da pessoa,
os JOGOS USERIANOS.
Os Jogos Userianos são um evento desportivo anual que congrega alunos das escolas Amor de Deus (Colégio
do Amor de Deus (Cascais), o Externato de Educação Popular (Lisboa), Colónia Infantil Educação Popular
(Estoril), Casa Infância D. Amélia (Vila Viçosa), Casa de Infância Dr. Elysio de Moura (Coimbra) e Colégio N.ª
Srª de Lourdes (Porto), que se distribuem por diversas modalidades. Na esperança de tornar este evento
desportivo num momento não só de competição mas também de partilha de culturas e de convívio,
aguardamos resposta ao convite realizado às escolas Amor de Deus de Cadiz, Cáceres e Vigo.
Depois da agradável experiência e da riqueza de intercâmbio de anos passados, venho uma vez mais, este
ano, lançar o desafio do acolhimento.
Este ano gostaríamos de continuar com o mesmo espírito de partilha, solidariedade e colaboração de anos
passados e que já é uma constante da nossa escola. Para isso, precisamos do apoio dos Pais e Encarregados
de Educação no sentido de alojarem um/a ou mais alunos/as do 3º ciclo da escola do Porto, por duas
noites, 30 e 31 de Março promovendo, assim, o conhecimento, o intercâmbio e a amizade. Os horários das
atividades serão definidos assim que possível.
Caso veja que tem possibilidade de prestar este serviço, agradecemos nos comunique através do destacável
que poderá entregar na Secretaria/ou Diretora de Turma , até ao dia 15 de fevereiro.
Ou poderá faze-lo através de um questionário on-line clicando no seguinte link (ou copiar e colocar no
browser:
https://docs.google.com/a/cad.edu.pt/forms/d/e/1FAIpQLSdWi27pF93tv0SQvC0cq_GkLk7xYTGTp3nL96QPsIgB1CzNg/viewform
Posteriormente daremos o nome e outros dados importantes sobre a/os aluna/os que serão seleccionados
para ficar com as famílias que se oferecerem para este acolhimento.
Desde já o nosso agradecimento.
A Diretora Geral
(Ir. Helena Oliveira)
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Colégio do Amor de Deus - Cascais
FICHA DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS
31 de Março e 01 de abril. 2017 - XVI Jogos Userianos

Entregar obrigatoriamente o documento na portaria até ao dia 15 de fevereiro sff

______________________________________________________________________,

Encarregado

de

Educação do(a) Aluno(a) ________________________________________________________, nº ___ da
Turma __ do ___º ano,

ESTOU/ NÃO ESTOU disponível para acolher alunos nos dias de 30 a 31 de março, por ocasião dos XVII Jogos
Userianos.

Preencher condições:
Nº de alunos [

] (indicar nº de alunos)

São todos bem vindos [ ]
Rapaz [ ]

Rapariga [

]

6º ciclo [ ] 7º ano [ ] 8º ano [ ] 9º ano [ ]

Assinatura: __________________________________________

Data: ___/___/2017
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