email-circular 4/2016
ASSUNTO: Uniforme de Inverno, Missas de Defuntos, Coro e Avaliação
Intermédia

Caros amigos,
Três notas a acompanhar o arranque deste mês de Novembro:

1. Uniforme de Inverno – como todos os anos por esta altura, com a consolidação do tempo mais
fresco e chuvoso, o uniforme dos alunos passa a ser o “de inverno”, com camisa, gravata e pullover.
Embora já quase todos o tenham assumido desde o início desta semana, a partir de amanhã, 4ª
feira, passa a ser o uniforme de todos.
2. Missas de Defuntos - Estão a decorrer as Missas de Defuntos pelos familiares dos alunos dos
vários anos; recebemos as vossas intenções e temos todo o gosto em que os pais que queiram se
possam juntar às diferentes Celebrações, acompanhando os seus filhos. Recordamos aqui as datas
previstas:

03
04
05
06
13
26

3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira
6ª-feira
5ª feira

09h30
09h30
09h30
09h30
09h30
09h30

alunos do 5º ano;
alunos do 6º ano;
alunos do 7º ano;
alunos do 8º ano;
alunos do IB
alunos do 9º ano

Aproveitamos para informar que amanhã, dia 4, pelas 7h50, a Missa será por todos os Antigos
Alunos e Pais de Antigos Alunos já falecidos.
3. Coro – Já recomeçaram os ensaios do nosso magnífico Coro de Pais e Professores; os ensaios
são às 5ªs à noite, às 21h30, no nosso Auditório (Ed. A). São todos bem-vindos, e saudamos desde já
os estupendos reforços que se juntaram já na última 5ª feira.
4. Avaliação Intermédia – Decorreram na semana passada as reuniões da avaliação intermédia de
Novembro. Trata-se de uma avaliação diagnóstica, que em quase todos os anos dá conta da
consolidação dos conhecimentos do ano anterior e do empenho de cada aluno no arranque deste
ano. Os resultados desta avaliação foram entregues aos alunos, em mão, na semana passada, ou sêlo-ão durante esta semana (ou enviados por email no caso do IB). Na posse destes elementos, e se
ainda não o fizeram desde o início do ano, recomendamos uma boa entrevista com o preceptor ou
professor titular do vosso filho, com vista a alinhar as estratégias de acompanhamento das metas
fixadas para o resto do período e para todo o ano.
Esperando entretanto que o ano esteja a decorrer da melhor maneira para os vossos filhos,
despeço-me com amizade, sempre disponível,

