Circular de Agosto
"Conservar a esperança; deixar-se surpreender por Deus; viver na alegria"
Papa Francisco
Estas palavras do Papa Francisco, pronunciadas no Santuário
da Aparecida (Brasil), por ocasião das Jornadas Mundiais da
Juventude, fazem-nos acreditar no futuro. A esperança é
possível porque trabalhamos com os jovens que se vão tornar
os “protagonistas da construção de um mundo melhor”,
fortalecidos na fé e transmitindo a alegria que dela emana.
Sejamos todos capazes de dar esse testemunho.
Queremos que na nossa Comunidade educativa estejam
refletidas as características maristas da humildade,
simplicidade e modéstia e onde aconteça uma responsabilidade
solidária, um diálogo construtivo, e uma cultura do encontro em
que todos têm algo de bom para dar(1).
Procurando atuar deste maneira, tornamos realidade o
sugestivo lema que escolhemos para o ano letivo que se
aproxima: SEMEIA ESPERANÇA. Em tempos de crise económica, social e ética somos
convidados a espalhar sementes de esperança que respondam à sede de vida que há em
nós e nos outros, sendo para todos uma boa notícia.
Situam-se nesta perspetiva os objetivos da pastoral do Externato, transversais a toda a
proposta educativa:
 Dar a conhecer a pessoa e a palavra de Jesus
 Desenvolver a espiritualidade de todas as pessoas como fonte de vida e
evangelização
 Vivenciar o ano litúrgico
 Aprofundar o conhecimento da realidade marista
 Vivenciar a solidariedade dando respostas criativas à situação de crise
No início do ano letivo será apresentado o novo Plano Estratégico para o triénio 2013-2016,
onde explicitaremos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores com os respetivos
objetivos e iniciativas.
Que 2013-2014 seja um ano em que os nossos alunos, pais, docentes e não docentes, se
empenhem e dêem o melhor de si, estabelecendo pontes de diálogo com todos os que nos
acompanham neste maravilhoso caminho da educação, atentos à diversidade de casos que
se nos deparam no dia a dia. Que ninguém se sinta excluído, pois todos somos importantes.
Termino citando novamente o Papa Francisco:
"Nunca percamos a esperança! Nunca deixemos que ela se apague nos nossos corações".
Desejo a todos umas retemperadoras férias de verão. Que no início do próximo ano se sinta
este espírito evangelizador.
O Diretor
Luís Baptista Esteves Virtuoso
(1) http://www.snpcultura.org/fraternidade_e_justica_nao_sao_utopia_papa_propoe_programa_governo.html

Informações de Âmbito Geral

COORDENAÇÃO
A partir do dia 1 de setembro, a coordenação do 1º Ciclo será assumida pela professora Rita
Silva.

SERVIÇO DA PAPELARIA
Levantamento dos pacotes livros e materiais de Papelaria
Dias

4 a 6 de setembro

Horário

08h30-19h30

Fardamento, Equipamento de Educação Física e outro material da Papelaria
Dias

4 a 6 de setembro

Horário

08h30-16h30

Pagamento
O pagamento é feitio no ato de entrega, através do cartão do aluno, cheque ou multibanco.

CONSTITUIÇÃO/ DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS
A constituição e distribuição das turmas visa os seguintes objetivos:
- Melhorar as aprendizagens dos alunos;
- Eliminar situações prejudiciais à aprendizagem dos alunos, melhorando o funcionamento da turma;
- Fomentar novas amizades entre os alunos;
- Promover uma abertura dos alunos à diversidade e ao acolhimento;
- Procurar um são equilíbrio das turmas e anos.
Em conformidade, foram aplicados os seguintes critérios:
- Equilíbrio em termos de género;
- Equilíbrio no ritmo de aprendizagem;
- Atenção ao comportamento e promoção de relações saudáveis.

PROJETOS CURRICULARES
Após um ano de implementação e consequente avaliação dos projetos «Step by Step» e «Aprender +»,
no 2º Ciclo, informamos o seguinte:
- O projeto de Inglês «Step by Step» vai ser alargado ao 6º ano em 2013|14;
- O projeto «Aprender +» de Matemática e Português será reformulado e ficará implementado em
2013|14 unicamente no 6º ano.
IMPORTANTE
Relembramos que, no Externato Marista de Lisboa, esta oferta é de caráter obrigatório para todos os
alunos que frequentam os anos a que são destinados os referidos projetos.

HORÁRIO DA RECEÇÃO AOS ALUNOS PELO DIRETOR DE TURMA
ANO / TURMA
5º A, B, C, D
6º A, B, C, D
7º A, B, D
8º A, B, C, D
9º A, B, C, D
10º1A, 10º1B/2A, 10º3/5
11º1 A, 11º1C, 11º2
12º1 A, 12º1C, 12º1B, 12º3/5

DATA

HORA

LOCAL

13H00
12 de setembro

7º C
10º1C, 10º2B
11º1B, 11º 3/5
12º2

Sala de aula

13H45

CARTÕES DE ALUNOS
Para garantir um funcionamento mais eficaz, foi decidido reformular o sistema de emissão de cartões de
substituição e de novos cartões, nos seguintes termos:
- Quando o aluno chega ao Externato sem cartão ou perde o cartão de aluno no Externato, deve solicitar
na Secretaria, no intervalo seguinte, a emissão de um cartão de substituição (gratuito);
- O cartão de substituição é válido até à segunda-feira seguinte;
- Caso o aluno recupere o seu cartão original, deve solicitar na Secretaria a respetiva reativação e
devolver o cartão de substituição. A não devolução do cartão de substituição obriga ao seu pagamento (3€);
- Caso a aluno não recupere o cartão original, deve solicitar a emissão de um novo cartão de aluno. Este
cartão terá o custo de 7€. A validade do cartão de substituição será alargada por mais uma semana, para
emissão do novo cartão. Quando o aluno levantar o novo cartão, deverá devolver o cartão de substituição. A não
devolução do cartão de substituição obriga ao seu pagamento (3€).

