
 

Tema Pastoral 

2020-2021 

“Escuta! E levanta-te.” 



Temas Pastorais- triénio 
 

2020 – 2021: 
“Escuta! E levanta-te.” 

 
2021 – 2022: 

“Levanta-te e transforma.” 
 

2022 – 2023: 
“Levanta-te e celebra!” 



Contexto atual 

-Preparação para as JMJ 2023; 

Itinerários temáticos anuais a partir das Mensagens do Papa Francisco: 

- 2020-2021: “Jovem, eu te digo, levanta-te!” (Lc 7, 14). 

- 2021-2022: “Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!” (Act 26, 16) 

-2022-2023: “Maria levantou-se e partiu apressadamente.” (Lc 1, 39) 

- Vivências ricas e diferenciadas nas igrejas locais diocesanas; 

- Pós Sínodo sobre “os jovens, a fé e o discernimento vocacional”; 

- Pós Sínodo sobre a Amazónia (Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral); 

-o retomar da Encíclica “Laudato Si”; 

- PEPS Provinciais dos SDB e FMA; 

- Pós CG28 (SDB) e pré CG FMA; 

- 2º ano do triénio de preparação para os 150 anos da fundação do Instituto Filhas de Maria 
Auxiliadora; 

- Pandemia Covid-19 e as suas consequências de empobrecimento e crise, além de novas 
circunstâncias de vida social. 

 



 

O Tema proposto para o ano educativo-pastoral 2020/2021 convida a centrarmo-nos na 
capacidade de estarmos conectados connosco, com os outros e com Deus. 

Tudo começa quando somos capazes de perceber as nossas emoções, sentimentos e 
pensamentos, prestando atenção ao nosso diálogo interior. 

Jesus ensinou-nos o valor da escuta ao longo da sua vida. Antes de iniciar a sua missão 
passou quarenta dias no deserto escutando e dialogando com Deus.  

 

Em muitas circunstâncias da sua missão repetia os momentos de escuta do Pai.  

Nas interações com as pessoas sabia ouvi-las, compreendê-las e ler os seus corações.  

Era um comunicador, pregador incansável, sábio ao silenciar e ao escutar. 

O silêncio interior e a capacidade de escuta são pois condições necessárias ao nosso 
desenvolvimento pessoal, à nossa relação com Deus e à nossa relação positiva com os outros. 

 

 



ESCUTA! E LEVANTA-TE: 

uma proposta de 

RECONEXÃO VOCACIONAL 

do educador e do ambiente 

 

Há uma convocatória, logo à partida, um mosaico de desafios educativos e 
pastorais, para cada um dos educadores e para cada ambiente educativo 

Temos nas mãos referenciais educativos que pretendem situar a educação 
numa gramática que vai para além da escolar, a gramática do coração, 
constituindo-se assim uma resposta capaz de proporcionar ao jovem aquilo 
que é próprio da sua natureza. 

 

 



1º Período 

SETEMBRO 

As atividades propostas são adaptadas devido à situação de pandemia COVID 

8 a 11 de setembro 

3ª feira 

 Abertura do ano letivo. Bom dia nas salas 

OUTUBRO 

1 outubro Reposição do Santíssimo- manhã 10h00. Só com representantes das turmas 

9 outubro Início das atividades do MJS- Tarde 

Mês missionário  

Dia Mundial das Missões 18 de 

outubro- Domingo 

 Subsídios do Ano Missionário  

 Oração missionária e conteúdos missionários nos bons dias. 

 Participar na recolha de fundos da Diocese: Pré-escolar e 1º ciclo com recolha monetária nas 

salas. 

Mês do Rosário Capelinha de Nossa Senhora que passa pelas famílias- 1º ciclo 



NOVEMBRO 

21 de novembro  Dia de Nossa Senhora Menina. Bom dia 

22 de novembro- domingo 

Semana de 30 novembro a 4 de 

dezembro 

 Festa do Cristo Rei- início do Ano B 

 Presépio no espaço exterior: algo mais celebrativo 

29 de novembro a 18 de 

dezembro 

 Caminhada de Advento desenvolvida nos bons dias e visualização no placard do hall de 

entrada. 

 Campanha de recolha de alimentos para Cáritas  

 Montar o presépio no hall – 4º ano  

 Decoração do hall- 2º ciclo com ajuda das professoras de EVT 

DEZEMBRO 

7 de dezembro  

2ª feira 

 Imaculada Conceição: Consagração da turma à imagem de Nossa Senhora.  

 Montagem de um vídeo com uma mensagem de Natal para as famílias com os alunos. 


