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CIRCULAR DE AGOSTO 2022  
 

|| SAUDAÇÃO  

DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

TITULAR DO EXTERNATO MARISTA DE 

LISBOA 

 

Caros Alunos e Encarregados de Educação, 

Estamos num tempo de mudança e de renovação do Diretor do Externato Marista de Lisboa. 

O Professor Eurico Santos concluiu o seu segundo triénio ao leme desta nossa comunidade educativa. 
O novo Diretor será o Professor Luís Gonçalves que desempenhou as funções de Vice-Diretor nos 
últimos 6 anos. 

A nossa enorme gratidão ao Professor Eurico Santos pela paixão, entrega desmedida e espírito de 
serviço a favor do projeto marista em Lisboa e de quantos fazem parte desta família. A partir de 
setembro passará a desempenhar novas funções: será o Delegado de Portugal no Conselho de Missão 
da Província Marista Compostela. Muito obrigado e felicidades para o novo cargo. 

Ao Professor Luís Gonçalves agradecemos a sua disponibilidade para este novo desafio. 

Certos da sua capacidade de liderança, reforçada pela sua formação contínua, dedicação ao trabalho e 
a sua capacidade de escuta e de atenção às pessoas, apresentamos-lhe os nossos votos dos maiores 
sucessos e afirmamos a nossa disponibilidade para colaborarmos e caminharmos juntos. 

Continuação de boas férias e votos de um excelente ano letivo 2022/23. 

 

Ir. José Luís Pedrinho 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 | P Á G I N A  

 

Se quiseres construir um navio, não comeces por dizer aos operários para juntar madeira ou preparar as 

ferramentas; não comeces por distribuir tarefas ou organizar a atividade. Em vez disso, detém-te a acordar neles 

o desejo do mar distante e sem fim. Quando estiver viva esta sede, meter-se-ão ao trabalho para construir o 

navio. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Estimados alunos, pais e educadores maristas, 

Sorri com o Coração é o lema proposto pela Região Marista da Europa para o ano letivo 2022/2023. 

Sorrir é um gesto que não precisa de tradução, é entendido por todos e transmite confiança e 

recetividade. 

Quando sorrimos de forma franca e acolhedora, geramos no outro um sentimento de acolhimento e 

autenticidade. O lema diz-nos que o nosso sorriso deve ter sentimento, emoção, empatia, compaixão e 

coração. 

No Evangelho de Lucas, o evangelista diz-nos que “Maria conservava todas estas coisas, ponderando-as 

no seu coração” (Lc 2,19). O coração é, por isso, o local interior onde habita o melhor de nós e que temos 

para partilhar com os outros. 

Encontramos nos documentos da Instituição Marista alguns desafios que queremos ter presentes neste 

ano letivo. No documento Evangelizadores entre os Jovens somos convocados a ir ao encontro dos 

jovens e a olhá-los não somente com os nossos olhos ou mente, mas sobretudo com o coração. No 

documento Água da Rocha somos chamados a seguir Jesus ao estilo de Maria: “Com um coração pleno 

de compaixão partilhamos esta experiência e convicção com as crianças e jovens ajudando-os a 

experimentar o rosto materno da Igreja”. Este rosto à imagem e semelhança de Maria, leva-nos ao 

encontro do outro. Daquele que muitas vezes se encontra na periferia. Somos convocados por Maria a 

ir ao encontro de quem está afastado (no recreio, no emprego, na sala de professores...) e a acolhê-lo 

com um sorriso iluminado pelo coração. 

Terminamos com um desafio do Cardeal Tolentino Mendonça no seu livro, Elogio da Sede: “Podemos 

com a nossa presença simples e fraterna dizer «estou aqui», «não estás só». Podemos narrar com 

pequenos gestos que estão ao nosso alcance a grande misericórdia de Deus. Na verdade, as periferias 

não são apenas lugares físicos, são também partes internas da nossa existência, são lugares da alma 

humana”. 

Votos de umas férias tranquilas e plenas de reencontros. 

 

P’la Direção 

 

Luís Gonçalves 
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INFORMAÇÕES DE ÂMBITO GERAL 

Informamos que, a partir de dia 1 de setembro, a Direção do Externato Marista de Lisboa, a Administração e o 

Conselho de Coordenadores serão constituídos pelos seguintes membros: 

 

DIREÇÃO: 

Professor Luís Gonçalves: Diretor 

Professora Joana Lima: Vice-diretora 

Professora Marisa Temporão: Coordenadora de Pastoral 

Professora Guida Dias: Coordenadora do Ensino Secundário 

 

ADMINISTRADOR: 

Dr. Francisco Vieira e Sousa 

 

CONSELHO DE COORDENADORES: 

Coordenadora do Pré-escolar: Educadora Cristiana Galante  

Coordenador do Primeiro Ciclo: Professor Gustavo Mangorrinha 

Coordenador do Segundo Ciclo: Professor Joaquim Martins 

Coordenador do Terceiro Ciclo: Professor Pedro Gorjão 

Coordenadora do Ensino Secundário: Professora Guida Dias 

Coordenador de Desporto: Professor Bruno Oliveira 

Coordenador de Cultura: Professor Francisco Vieira 

 

NOVOS PROFESSORES NO EXTERNATO 

Informamos que no próximo ano letivo estarão a lecionar, pela primeira vez no Externato, os seguintes 

professores:  

 - Mariana Antunes – Ciências Naturais 

 - Célia Rebola - Matemática 

 

 

PROJETO EDUCATIVO, REGULAMENTO INTERNO E PROJETO CURRICULAR  

Ao longo deste ano o Projeto Educativo foi atualizado, pelo que se aconselha uma leitura atenta e cuidada deste 

documento. Relembramos ainda que os outros documentos estruturantes do Externato Marista de Lisboa devem 

também ser lidos e conhecidos. Todos estes documentos estão disponíveis na página web do Externato.  

 

 

 



 
 

 

5 | P Á G I N A  

 

PARCERIA COM A UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PORTO 

Neste ano letivo continuaremos a parceria entre o Externato Marista de Lisboa e a Faculdade de 

Educação e Psicologia, da Universidade Católica do Porto. No ano letivo que agora termina, no âmbito 

de uma pós-graduação sobre a Avaliação ao Serviço das Aprendizagens, iniciámos a elaboração de um 

referencial de avaliação alinhado com o Modelo Educativo Marista. Ao longo deste ano letivo vamos 

ajustá-lo e trabalhá-lo para que o possamos pôr em prática em 2023/2024.  

Este ano além do trabalho referido anteriormente, vamos ter cerca de dez docentes envolvidos numa 

nova pós-graduação cujo tema é a Inovação Pedagógica e a Mudança Educativa. Existe uma vontade 

que corresponde a um compromisso de irmos construindo uma Comunidade de Desenvolvimento 

Profissional e de sermos todos uma Comunidade de Aprendizagem. 

 
PLANO TECNOLÓGICO - Introdução de manuais digitais e equipamentos informáticos individuais no 5º, 

6º, 7º, 8º, 10º e 11º anos 

No ano letivo de 2021/2022, iniciamos a introdução de manuais digitais e equipamentos informáticos 

individuais no 5º, 7º e 10º ano, em contexto sala de aula, de acordo com o nosso Plano Tecnológico 

que já previa o alargamento gradual deste projeto a todos os alunos do 5º ao 12º ano, em três anos. 

No primeiro ano deste plano, foram atingidos os objetivos propostos e os resultados foram bons, com 

o envolvimento e empenho de todos os alunos, professores e pais. 

No ano letivo 2022/2023, a introdução de manuais digitais e equipamentos informáticos individuais 

será alargada, de acordo com o previsto, ao 6º, 8º e 11º anos, envolvendo os alunos que iniciaram o 

projeto no ano anterior. Os alunos do 5.º, 7º e 10º anos entrarão, pela primeira vez, neste projeto. 

Para que tudo possa decorrer de forma tranquila, informamos os alunos, pais e encarregados de 

educação do 5º, 7º e 10º anos que o Externato programou um tempo para dar apoio à parametrização 

dos equipamentos informáticos individuais dos alunos, o qual aqui divulgamos. Com o mesmo objetivo, 

reservamos também um tempo para os alunos, pais e encarregados de educação do 6º, 8º e 11º anos 

que necessitem de apoio para a atualização dos seus equipamentos. 

Apoio à parametrização dos equipamentos informáticos individuais 

Ano Dia Hora Local 

7º Ano 6 de setembro 9h30 -13h00 Centro de Recursos 

5º Ano 6 de setembro 14h00 -17h30 Centro de Recursos 

10º ano 7 de setembro 9h30 -13h00 Centro de Recursos 

6º, 8º e 11º anos 7 de setembro 14h00-17h30 Centro de Recursos 

Os alunos do 9º e 12º anos que adquiriram os manuais através do Externato, terão acesso aos manuais 

digitais da Porto Editora. 

Relembramos ainda que na página web do Externato se encontra mais informação sobre a 

implementação deste projeto. 
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PORTAL ESCOLA DIGITAL DA PORTO EDITORA  

No seguimento do protocolo estabelecido entre o Externato Marista de Lisboa e a Porto Editora, e dando 

continuidade à utilização dos meios digitais, continuaremos a subscrever, para todos os alunos, do 1º ao 

12º ano, a plataforma de conteúdos “Escola Virtual”, do Grupo Porto Editora. 

Esta subscrição permitirá dar continuidade ao reforço da integração de conteúdos pedagógicos em 

suporte digital e da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem no Externato.  

O Portal Escola Virtual reúne os currículos da maioria das disciplinas do 1º ao 12º ano e integra-os na 

plataforma de ensino, permitindo aulas interativas, guias de estudo, recursos para download, 

dicionários, exercícios de preparação para exames, além da oferta do acesso à versão digital do manual 

escolar da Porto Editora. 

Em setembro, serão dadas mais informações sobre o processo de atribuição das credenciais de acesso. 

 

PAPELARIA IRMÃO JOSÉ 

De modo a garantir que no primeiro dia de aulas os nossos alunos dispõem de todo o material e 

equipamento necessários no início do ano letivo, recordamos que o fardamento e o equipamento de 

educação física, os pacotes de material de papelaria para o 1º Ciclo e os livros de leitura obrigatória 

(limitado ao stock existente) podem ser adquiridos na loja digital do Externato. O Manual de Acesso à 

loja digital está disponível para consulta na página do Externato, separador da Papelaria. Após 

confirmação de encomenda pronta, deve proceder ao levantamento em horário específico, conforme 

tabela abaixo, de modo a evitar as filas de espera.  

No que concerne aos manuais escolares, a entrega de manuais escolares para os alunos do 9º e 12º 

efetua-se no dia 2 de setembro, no horário abaixo indicado. Os manuais escolares que não forem 

levantados, apenas poderão ser levantados a partir do dia 13 de setembro, na Papelaria. 

Lembramos que os manuais escolares do 1º ciclo adquiridos através do Externato serão entregues aos 

alunos, pelo respetivo PTT, no primeiro dia de aulas. Este ano, também os manuais escolares em papel 

dos alunos do 5º, 6º, 7º, 8º, 10º e 11º anos de escolaridade serão entregues em sala no primeiro dia de 

aulas.  

CALENDÁRIO 

DIA HORÁRIO CICLO SERVIÇOS LOCAL 

2 
8h00 – 11h30 

14h30 – 17h30 

PRÉ-ESCOLAR 
• Venda Fardamento 

• Venda Equipamento de Educação Física 

Ludoteca do 
1º ciclo 

9º / 12º • Levantamento Manuais Escolares 

TODOS • Levantamento de Encomendas 

6 
8h00 – 11h30 

14h30 – 17h30 
TODOS • Venda Fardamento 

• Venda Equipamento de Educação Física 
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7 14h30 – 18h30 • Levantamento de Encomendas 

  

A Papelaria Irmão José reabre a partir do dia 13 de setembro no seu horário habitual. 

Para dúvidas ou questões poderá utilizar o endereço papelaria@ext.marista-lisboa.org. 

 

 

FARDA NO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 

No seguimento do que tem sido prática no Externato Marista de Lisboa, vimos uma vez mais relembrar 

que o uso da farda no Pré-Escolar e no 1º Ciclo é obrigatório. 

A fim de ajudarmos as famílias e os alunos na gestão do dia-a-dia, aqui deixamos, uma vez mais, algumas 

orientações sobre esta temática: 

No decorrer do ano, a farda poderá ser adquirida na Papelaria Irmão José. 

O cuidado com a farda é da total responsabilidade do aluno e nela deve constar obrigatoriamente a 

identificação.  

Nos dias de visitas de estudo, celebrações, eucaristias e momentos oficiais é obrigatório o uso da farda.

  

Na Educação Pré-Escolar o uso de fato de treino é exclusivo nos dias de Educação Física, de Natação e 

das Atividades Extracurriculares de Dança e de Ginástica. 

No 1º Ciclo o uso de fato de treino é exclusivo nos dias de Educação Física e de Natação.  

 

A OXFORD SCHOOL – PARCEIRO PARA OS CURSOS EXTRACURRICULARES DE INGLÊS 

A Oxford School continuará como parceiro do Externato para os cursos extracurriculares de inglês.  

As despesas desta atividade são consideradas despesa de educação, de acordo com a legislação em 

vigor. A faturação será, por esse motivo, feita pelo Externato Marista de Lisboa. 

 

O Externato Marista de Lisboa estabeleceu uma parceria com a Vermilion, designada 

em Portugal sob a marca OK Student, com vista a facilitar o ingresso dos nossos 

alunos em instituições de ensino superior localizadas fora do território português. A 

Vermilion irá promover os seus serviços em condições especiais, mais benéficas para 

os alunos do nosso externato. Esta parceria será divulgada nas reuniões de 

Encarregados de Educação e posteriormente será agendada uma reunião com os interessados. 

 

CONSTITUIÇÃO/ DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS 

 A constituição e distribuição das turmas no início de cada ciclo visam os seguintes objetivos: 

melhorar as aprendizagens dos alunos; eliminar situações prejudiciais à aprendizagem dos alunos, 

mailto:papelaria@ext.marista-lisboa.org
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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 no ritmo de aprendizagem; 

atenção ao comportamento e promoção de relações saudáveis; equilíbrio em termos de género. 

As turmas são divulgadas em setembro. 

 

COVID-19 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Dado que a situação epidemiológica causada pela pandemia da doença COVID-19 tem verificado uma 

evolução positiva em Portugal, tendo as autoridades competentes no início do 3º período de 2021-2022 

procedido à eliminação da maioria das medidas restritivas de resposta à doença, no ano letivo 2022-

2023 retomaremos, na sua generalidade, a organização e funcionamento do Externato vigente no 

período pré-pandemia.  

A entrada no 1º Ciclo irá retomar a entrada habitual, ou seja, pela portaria principal do Externato. A 

seguir à portaria, devem subir a rampa até à entrada do setor. Os encarregados de educação poderão 

acompanhar a entrada dos seus educandos até às 8h20. A partir deste momento apenas poderão entrar 

os alunos, para que as aulas se iniciem de forma tranquila. Na parte da tarde, os encarregados de 

educação poderão entrar e circular no setor a partir das 16h30, para agilizar a saída dos seus educandos. 

O cartão do aluno deverá sempre ser passado na entrada e saída do Externato, na portaria principal. 

 

CARTÃO MULTIFUNÇÕES DO ALUNO  

O cartão necessita de ser ativado diariamente. A ativação ocorre sempre que o aluno entre no Externato, 

ao passar no leitor situado junto da Portaria. 

1. A cada novo aluno, após efetivação da respetiva matrícula, será entregue um Cartão de Aluno. 

2. O Cartão de Aluno é indispensável para o acesso às instalações do Externato (Portaria). 

3. O Cartão de Aluno contém várias funcionalidades e é indispensável para o aluno aceder ao Refeitório, 

ao Centro de Recursos bem como para efetuar pagamentos na Papelaria e no Bar.  

4. O aluno deve fazer-se acompanhar sempre do seu Cartão de Aluno, quando se encontre no 

Externato, ou fora do mesmo no exercício de atividades decorrentes da sua situação escolar. 

5. O Cartão de Aluno deve ser exibido sempre que seja solicitado por qualquer Educador Marista. 

6. O Cartão de Aluno deve ser mantido sempre em bom estado de conservação e sem alterações, 

devendo ser objeto de pedido de nova emissão quando tal não se verificar. 

7. Em caso de esquecimento, o aluno deve dirigir-se o mais rápido possível à Secretaria, solicitando um 

Cartão Temporário, tendo este a validade de dois dias úteis.  
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8. O aluno deve proceder à entrega do Cartão Temporário na Secretaria até ao final do prazo estipulado 

e requerer a emissão de um novo cartão, sendo o custo do mesmo debitado na mensalidade.  

9. Qualquer Educador Marista deverá retirar ao aluno o cartão sempre que este se encontre 

deteriorado e entregá-lo ao respetivo Diretor de Turma ou Coordenador de Ciclo. 

 

CACIFOS  

O Externato Marista de Lisboa continuará a atribuir um cacifo a cada aluno a partir do 5º ano. 

Sublinhamos que, com esta medida, pretendemos terminar com a prática dos alunos abandonarem os 

seus bens e pertences pelos diferentes espaços do Externato.  

 

USO DOS TELEMÓVEIS E DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS 

Tendo por objetivo regular a exposição face aos ecrãs, sobretudo a utilização saudável dos telemóveis e 

de outros dispositivos eletrónicos, os alunos do 5º ao 8º ano só poderão utilizar livremente o seu 

telemóvel e os seus restantes dispositivos eletrónicos nos recreios a partir das 15h50.  

Naturalmente, em casos especiais, devidamente comunicados pelos respetivos Encarregados de 

Educação, os alunos poderão ter acesso ao uso do seu telemóvel noutros momentos do dia.  

Com esta decisão, pretende-se promover as relações interpessoais e fomentar a interação entre os 

alunos através de outras formas de convivência e de diversão. 

 

BOM DIA E COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA 

Em linha com várias opções relacionadas com preocupações ambientais e de sustentabilidade, no 

próximo ano letivo, não teremos a Agenda Marista em suporte físico. As suas funcionalidades serão 

asseguradas pela utilização de meios digitais: 

➢ Bom Dia – existirá a mesma proposta semanal e mensal, que poderá ser consultada a partir de um 

site próprio para o Bom Dia Marista, que será dinamizado para todas as obras maristas em Portugal. 

A ligação para este site será divulgada em setembro e estará na página web do Externato. 

➢ Comunicação escola-família 

o A comunicação entre a escola e a família deve obedecer ao previsto no Regulamento Interno, 

Artigo 115.º Contactos dos encarregados de educação com o Externato. 

o Nas situações de exceção em que o encarregado de educação tem necessidade de fazer chegar 

informação relevante diretamente ao professor, relativa a uma situação especifica do seu 

educando para uma determinada aula, deverá utilizar para o efeito o E-Community. 

o Nas situações de exceção em que o professor tem necessidade de fazer chegar informação 

relevante diretamente ao encarregado de educação, relativa a uma situação especifica do aluno 
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numa determinada aula, o encarregado de educação receberá esta informação através do E-

Community.  

o Quando o encarregado de educação pretende que o seu filho/educando saia do Externato em 

tempo letivo, deve enviar essa informação por e-mail ao coordenador de ciclo, com o 

conhecimento do diretor de turma, sempre que possível até ao dia anterior. Sugere-se que o 

aluno, antes de se dirigir à portaria, confirme junto do coordenador de ciclo a receção do e-mail 

com a solicitação da respetiva autorização de saída. 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

Dia 2 de setembro 

Início do ano letivo para os 3 Anos da Educação Pré-Escolar e novos alunos dos 4 e 5 Anos. Os pais e 

alunos serão divididos em pequenos grupos, segundo horário próprio enviado pelas respetivas 

educadoras, para uma visita ao setor e explicação das rotinas diárias.  

 

 

Dia 5 de setembro 

8h00: Início do ano letivo para os 4 e 5 Anos da Educação Pré-Escolar. 

18h00: Receção aos pais dos 3 Anos, na Sala de Conferências, seguida de reunião nas respetivas salas 

de aula. 

 

 

Dia 6 de setembro 

18h00: Receção aos pais dos 4 e 5 Anos na sala de Conferências, seguida de reunião nas respetivas salas 

de aula. 

 

 

Dia 8 de setembro 

17h30: Receção aos Pais do 1º e 2º anos, na Sala de Conferências, seguida de reunião por turma e 

eleição dos seus Delegados.  

18h30: Receção aos Pais do 3º e 4º anos, na Sala de Conferências, seguida de reunião por turma e 

eleição dos seus Delegados. 
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Dia 12 de setembro 

8h30: Início do ano letivo para o 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

PRIMEIRA AULA COM O DIRETOR DE TURMA  

ANO / TURMA HORA LOCAL 

8º Ano 9h00 - 10h00 

Sala de Aula 

5º Ano  9h00 - 10h30 

6º, 7º, 10º anos, 12º1A/5 e 12º1D 13h00 – 14h00 

9º e 11º anos, 12º1B, 12º1C e 12º2/3 14h00 – 15h00 

6º Ano (A, B, C e D) e 8º Ano (A, B, C e 

D) 
15h00 - 15h45 

 

 

RECEÇÃO AOS PAIS DOS 5º, 7º e 10º ANOS, seguida de reunião de pais por turma  

 

ANO / TURMA HORA LOCAL 

5º Ano 10h45 

Sala de 

Conferências 
7º Ano 16h00 

10º Ano 17h30 

 

 

15h00: Receção aos novos alunos e novos Encarregados de Educação dos 6º, 8º, 9º, 11º e 12º Anos, na 

Sala de Conferências. 

 

 

Dia 13 de setembro 

8h30: Início do ano letivo para os 2º, 3º e 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

8h10: Início das aulas para o 2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário 
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MENSAGEM DA PASTORAL 

“O segredo, querida Alice, é rodeares-te de pessoas que te façam sorrir o coração. É então, e só então, 

que estarás no País das Maravilhas.” (Lewis Carrol) 

 

Sermos capazes de sorrir com o coração é o lema do próximo ano, que nos convida a olhar para os 

outros, para Deus, com alegria genuína e desde o mais profundo de nós próprios.  

Também no Novo Testamento encontramos este apelo constante à alegria. “Alegra-te” é a saudação do 

anjo a Maria. A visita de Maria a Isabel faz com que João salte de alegria no ventre de sua mãe. No seu 

cântico, Maria proclama: “O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador”. S. Paulo afirmava “Cada 

um dê como dispôs em seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com 

alegria.” (2 Cor 9,7). Porque não havemos também nós de entrar nesta torrente de alegria? 

 

Quando pretendemos que toda a nossa comunidade educativa sorria com o coração, estamos a 

promover uma formação integral, que engloba a descoberta de quem nós somos, da nossa vocação, 

para nos podermos colocar ao serviço dos outros, nem que seja com um sorriso sincero e empático. 

Como disse Fernando Pessoa “a minha alma alegra-se com o seu sorriso, um sorriso amplo e humano, 

como o aplauso de uma multidão.” 

Estamos também a celebrar a nível do Instituto, o Ano Vocacional Marista, que pretende cuidar e gerar 

Vida Marista em todas as nossas obras. É um ano que apela ao cuidado de nós e do outro, no sentido da 

proposta de lema. 

 

É um lema que nos deixa imensos desafios, a que procuramos responder com os seguintes objetivos da 

Pastoral para o próximo ano: 

 

1 – Dar a conhecer a pessoa e a Palavra de Jesus, criando momentos de interioridade, conhecimento e 

aprofundamento da Bíblia, para toda a comunidade educativa. 

2- Dar prioridade e criar momentos de crescimento pessoal, espiritual, vocacional e de vivência dos 

valores maristas. 

3 - Vivenciar o ano litúrgico, envolvendo toda a comunidade educativa. 

4 - Interiorizar a solidariedade como atitude de vida, concretizando-a em ações individuais e/ou de 

grupo, que possam envolver toda a comunidade educativa, e em projetos de Aprendizagem e 

Serviço. 

5 – Promover e desenvolver a consciência ecológica e social de toda a comunidade educativa, desde 

uma perspetiva integradora e cristã de cuidado da nossa casa comum. 

 

Que a escuta ativa e compassiva que trabalhámos em 2021-22, nos possa levar a sorrir com o coração 

durante o próximo ano letivo. Contamos com a colaboração de todos. 
 

 

OBS: chamamos a atenção para a leitura atenta do Calendário Geral das Atividades Escolares para 

Alunos, Pais e Encarregados de Educação 2022/23, disponível na Página Web do Externato. 
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