COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
Circular nº 336 /3 Setembro 2015

Assunto: 24 INSIDE
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. É um momento de formação mas que também pretende
motivar os alunos para a importância de refletir, de crescer na fé e conviver com jovens da mesma idade provenientes
dos diferentes centros educativos Amor de Deus.
O 24 INSIDE vai ter lugar em CASCAIS nos próximos dias 26 e 27 de setembro e destina-se, prioritariamente, aos
adolescentes/jovens do 9º ano. Participarão alguns alunos do Ensino Secundário, muitos deles como monitores, bem
como professores e irmãs Amor de Deus.
Os alunos deverão trazer saco cama, calçado confortável e agasalho.
O encontro tem início no CAD às 11h do dia 26 (sábado – com almoço) e termina com almoço no dia 27 (domingo)
estando os alunos livres pelas 13h30. O custo da inscrição é de 30 euros e inclui todas as refeições, t-shirt e todo o
material que seja necessário à realização do encontro. A inscrição e o respetivo pagamento devem ser entregues na
secretaria, preenchendo o destacável em anexo.
O prazo limite de inscrição é o dia 22 de Setembro.
Para esclarecer eventuais dúvidas podem enviar 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, que se realiza nos dias 26 e 27 de setembro no
Colégio do Amor de Deus, Cascais.
____________, _____ setembro 2015

__________________________________
(assinatura)

CONTACTOS
Enc. Educação Telefone: ____________________________ E-mail: _________________________________________
Aluno Telefone: ____________________________ E-mail: _________________________________________
TEMAS Assinala os temas que te interessam da lista que se segue! Seleciona pelo menos 3, com uma cruz “X”,
conforme a tua preferência.
Artes visuais
Cozinha
Ecologia

Fotografia
Música
Personal skills

Teatro
Voluntariado social

Na seleção de atividades, tentaremos ter em conta as preferências, conforme as vagas disponíveis, sendo a tua ordem meramente indicativa.

