COLÉGIO DO AMOR DE DEUS

Refª.441/3 * 09-12-2016
Assunto: Circular de Natal
A todos os pais e Encarregados de Educação
A minha saudação amiga!
O Natal aproxima-se a passos largos e neste ano que queremos deixar-nos surpreender pela história
de Jesus, é o momento oportuno para pensarmos neste grande mistério de Amor de um Deus que
se faz criança no meio de nós.
Deus, ao fazer-se um de nós, mostra-nos como devemos ser: humildes, simples, disponíveis e
alegres. Convida-nos a fazer da ternura o lema destes dias e de todos os dias.
Diz-nos também, que Deus está connosco e caminha a nosso lado, na alegria, na tristeza, na dor e no
êxito. Seja qual for a nossa situação ELE ESTÁ CONNOSCO! Ele é o Emanuel (Deus-connosco).
Deixemos que Ele entre na nossa casa, na nossa vida.

Neste final de período, venho dar-vos algumas informações importantes:
O 1º período termina dia 16 de Dezembro e nesse dia celebraremos, pelas 10h30, a nossa Eucaristia
de Natal para a qual estais, desde já, convidados. Nesse mesmo dia, os alunos a partir do 5º ano
poderão sair a partir das 12h30.
As avaliações serão enviadas por correio eletrónico a todos os Encarregados de Educação e ficarão
disponíveis na página do colégio, no link INOVAR alunos, a partir do dia 23 de Dezembro. Além disso,
no dia 4 de janeiro far-se-á a entrega das avaliações em horário a combinar com o Diretor de
turma. As professoras do 1º ciclo estarão disponíveis para vos receber das 16h30 às 19h. Neste
encontro poderão receber informações mais relevantes sobre o vosso educando e assinar os
registos de avaliação.
O segundo período terá início no dia 3 de Janeiro.

Um abraço grande e desde já um Santo Natal para si e sua família!
Atenciosamente
A Diretora Geral

(Ir. Helena Oliveira)
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