
 Colégio do Amor de Deus - Cascais 

                                   

A todos os Encarregados de Educação 

Ref.:107/3 – 20 /03 / 2018  

“Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam os 

discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: “A paz esteja convosco”. 

Dizendo isto, mostrou-lhes a mão e o lado.” (Jo. 20, 19-20) 

Estimados Pais e Encarregados de Educação, 

Próximo da grande solenidade da Páscoa de Cristo, Vida entregue por nós, entro em contacto convosco para formular votos 

de uma quadra feliz, marcada pela alegria e pela esperança e para dar diversas informações necessárias nesta transição de 

período escolar. 

 

1. Interrupção letiva da Páscoa 

O final do 2º período está agendado para o próximo dia 23 de março. Nessa tarde, não haverá aulas para o 2º e 3º Ciclos e 

para o Ensino Secundário. A partir das 13.30h, os alunos destes níveis, poderão ir para casa. Durante o tempo da interrupção 

letiva, o Colégio estará encerrado nos dias 29 de março e no dia 2 de abril. Alerto para o facto de estar prevista, no 

calendário escolar 2017/2018, a abertura do Colégio na quinta-feira Santa, dia 29. Como referido acima, isto não se 

verificará. 

O 3º período iniciar-se-á no dia 9 de abril. 

 

2. Entrega das avaliações 

As avaliações do 2º período, de todos os níveis de ensino, estarão disponíveis na plataforma inovar, a partir do dia 2 de 

abril.  

No dia 18 de abril, haverá reunião dos Encarregados de Educação com os respetivos Diretores de Turma, segundo horário 

que os mesmos definam, em articulação com os Encarregados de Educação. 

 No 1º Ciclo, as Professoras Titulares agendarão com os Encarregados de Educação o dia e a hora para os receberem. 

 

3. Eucaristia Pascal 

 No próximo dia 23, sexta-feira, às 9.40, celebraremos a Eucaristia Pascal, extensiva a toda a família Amor de Deus do 

CAD. Todos os Pais e Encarregados de Educação estão convidados a participar. Muito nos alegrariam com a vossa presença, 

sempre tão grata e acalentadora. 

                           

                                          Com toda a consideração, 

                                     A Diretora Geral 

                                       Irmã Natália Santos 

            


