Circ.Dir. nº116-2018-2019

Assunto: PEREGRINAÇÃO DA FAMÍLIA MARISTA A FÁTIMA
Exmo(a). Senhor(a) Encarregado(a) de Educação,
Vimos convidá-lo, juntamente com a sua família, a participar no Encontro dos Centros Maristas em Fátima,
a realizar no próximo dia 25 de maio.
Aproveitamos esta peregrinação para confiarmos a Maria a nossa vida e as nossas esperanças e que
possamos encará-la como uma oportunidade de mudança e de recomeço.
PROGRAMA

8h – Concentração no Externato
8h30 – Saída do Externato e Bom Dia
9h45 – Chegada
11h – Eucaristia (Basílica da Santíssima Trindade)

12.00h – Tempo livre e Almoço
14.30h – Momento cultural no Centro Paulo VI
16.00h – Encerramento
16.15h - Regresso a Lisboa

O preço da viagem de autocarro será de 13€ (inclui a faixa).
Todos os alunos que vão a Fátima, mesmo os participantes na apresentação do Externato, devem inscrever-se
impreterivelmente até ao dia 16 de maio. Para a inscrição é necessário:
1. Efetuar o pagamento na Papelaria, com a presença do talão de inscrição, onde é carimbado Fátima
2019.
2. Entregar o talão de inscrição ao Diretor de Turma/Educadora/Professor Titular de Turma. Os alunos
que não vão participar na peregrinação também devem entregar o talão com essa opção assinalada.
Cada aluno, mesmo com irmãos no Externato, deve entregar o seu talão ao respetivo Diretor de
Turma/Educadora/Professor Titular de Turma. Quem viajar de carro e quiser adquirir a faixa pode comprá-la
na Papelaria, com um custo de 2€.
Só serão aceites desistências até 21 de maio, às 12h. Estas terão de ser comunicadas à Secretária da Direção
pelo Encarregado de Educação. Não serão devolvidas importâncias a quem faltar.
Contamos com a sua participação nesta grande festa da Família Marista.
Com os melhores cumprimentos.
Lisboa, 6 de maio de 2019
A Coordenadora de Pastoral

O Diretor

Marisa Temporão

Eurico Brás dos Santos

(Talão de inscrição a entregar ao DT/Educadora/PTT até dia 16 de maio)
Eu, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a), ____________________________, nº (Informático) ______
da turma ____, do ___ ano, nº do cartão do aluno _________;
1 – Autorizo o meu educando a ir a Fátima nos autocarros alugados pelo Colégio.
2 - Desejo transporte no autocarro para ____ pessoas (incluindo o aluno).
Caso opte por ir de autocarro e tiver mais do que um filho aluno no EML, só preenche
a opção 2 num dos talões de inscrição. No talão do outro filho só assinala a opção 1.
3 - Não desejo transporte. Vou de carro e somos ____ pessoas.
Compro ____ faixas (2€/cada).
4 – Não vou participar na Peregrinação da Família Marista.
Forma de pagamento:
Pagamento com o cartão de aluno
Lisboa, ____ / ____ / _____

Pagamento com multibanco/monetário.
Assinatura: _________________________________________

