email circular 23/2016
Para: Todos Pais do Colégio
ASSUNTO: Ida a Fátima dos Colégios Fomento
Caros Pais,
Tal como foi relembrado nas Sessões Trimestrais, é já no próximo
dia 14 de Maio, sábado, que se realiza a ida a Fátima dos Colégios
Fomento. Este ano a organização será do Planalto, e esperamos
por isso uma participação massiva das nossas famílias. Muito
gostaríamos realmente de contar com todos, agradecendo e
entregando a Nossa Senhora de Fátima as nossas e as intenções
de cada família.
O programa, tal como está no folheto de apresentação em anexo,
é o seguinte:
14:00 - Terço na Capelinha
15h15 – Santa Missa na Basílica da Santíssima Trindade
16h30 – Lanche - Convívio das Famílias (CRIF, localização em
anexo)
Na medida em que estamos comprometidos com a organização, contamos especialmente com a
presença dos alunos do côro para a Santa Missa e dos reforços do 1º ciclo para o côro da Capelinha,
bem como com os alunos dos vários anos, que vão ter encargos específicos.
Tal como em outros anos, um valente grupo de alunos do 3º ciclo e dois grupos do IB irão a pé desde
Santarém, saindo logo na 4ª feira de tarde. Os do 2º ciclo e o 7º ano farão a já habitual caminhada de
6ª feira, desde Minde, dormindo já em Fátima de 6ª para sábado (como é obvio, todos os alunos que
não estiverem envolvidos nestas actividades terão aulas no Colégio nesses dias).
Para facilitar a deslocação e pensando também no regresso de alguns dos alunos que foram a pé, os
Colégios de Lisboa asseguram o transporte em autocarro bastando que os pais se inscrevam através
deste link ida a Fátima.
Deixamos algumas indicações importantes sobre o autocarro e sobre o lanche:

AUTOCARRO
O prazo de inscrição e de pagamento (na secretaria do Colégio ou por transferência bancária) é o
dia 9 de maio.

O preço do autocarro é de 5€ por adulto e grátis para as crianças / alunos ( assim
cada família pagará no máximo 10€);


A Saída será às 10h30 do Colégio Planalto (agradecemos que cheguem até as
10h15 pois a saída será impreterivelmente às 10h30);


Os automóveis poderão ficar no estacionamento do Colégio Planalto;


Os autocarros em Fátima estacionarão no PARQUE 2 ;

No final da Missa devem dirigir-se ao autocarro que levará as famílias para o
lanche;

O regresso será às 18h30 do CRIF (local do lanche) com chegada a Lisboa prevista
para as 20h00.

LANCHE



cada família levará lanche que será partilhado por todos;


lembramos que será muito útil levar copos, pratos e talheres de plástico, bem como
guardanapos.

Em Fátima todos os alunos devem estar uniformizados “de gala”, isto é, com camisa e gravata, e os
mais velhos de preferência com blaser. Serão dados identificadores específicos às famílias de cada
Colégio, para nos podermos também distinguir das muitas pessoas que estarão também por lá
nesse dia.
Com pena nossa, e da conferencista, muito nossa amiga, não vamos conseguir ter a Conferência
para pais de preparação da ida a Fátima que tínhamos programado para dia 5 à noite. Gostaríamos
no entanto que soubessem que os vossos filhos começaram já um período mais intenso de
preparação para a actividade, o 1º ciclo com o trabalho sobre o livro apresentado no dia 3, e a
recitação diária de um mistério do terço na Capela, por turma, e os mais velhos com o terço de cada
ciclo à hora do almoço, para todos os que queiram aparecer.
Com os nossos melhores cumprimentos, esperando vê-los em Fátima dia 14 honrando juntos a
nossa Mãe do Céu,

