COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
Circular nº278/3 Setembro 2017

Assunto: 24 INSIDE_PORTO
Caros Encarregados de Educação.
Venho falar-vos da primeira atividade deste ano letivo. O 24 INSIDE é uma atividade que realizamos, há
vários anos, como pontapé de saída das nossas atividades pastorais. Temos pensadas atividades para as
24 horas do dia (havendo também tempo para descansar) e que pretende motivar os nossos alunos para
a importância de refletir, de crescer na fé e conviver com jovens na mesma idade provenientes dos
diferentes centros educativos Amor de Deus.
O 24 INSIDE destina-se, prioritariamente, para os adolescentes/jovens do 9º ano. Participarão
igualmente alunos do Ensino Secundário, muitos deles como monitores, bem como professores do
nosso colégio.
O 24 INSIDE vai ter lugar no Porto nos próximos dias 22 e 23 de setembro. Seremos acolhidos pela
comunidade das Irmãs do Amor de Deus, professores e os alunos do Colégio de Nossa Senhora de
Lourdes, Porto.
Os alunos deverão levar saco cama e calçado confortável. Recomenda-se que alguns dias antes da
partida vejam as condições climatéricas para poder adequar a roupa a levar às condições do tempo.
Vamos sair do CAD às 7.30h do dia 22 (sexta-feira) com chegada prevista para as 17 horas no dia 23
(sábado). O custo da inscrição é de 40 euros e inclui todas as refeições, transporte, t-shirt e todo o
material que seja necessário à realização do encontro. Atendendo a que se trata duma atividade a nível
nacional das Irmãs do Amor de Deus, a inscrição e o respetivo pagamento (preferencialmente em
dinheiro) deve ser entregue ou na Secretaria ou na sala de pastoral.
O prazo limite de inscrição é o dia 19 de Setembro.
Para esclarecer eventuais dúvidas podem enviar-me um e-mail para: cad.pastoral@gmail.com
Com os meus melhores cumprimentos,
Luís Adeganha
(Coordenador de Pastoral_cad)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu, ______________________________________ Encarregado de Educação do(a) aluno(a)__________
______________________, nº____ do ____ ano, turma ____, autorizo o meu educando a participar na
atividade promovida pelo Colégio do Amor de Deus, 24 INSIDE_Porto, que se realiza nos dias 22 e 23 de
setembro no Colégio de Nossa Senhora de Lourdes, Porto.
____________, _____ setembro 2017.

___________________________
(assinatura)

