INFORMAÇÕES DE FINAL DO ANO LETIVO
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA - CURSO COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO DE CATEQUISTAS
ESCOLA DIOCESANA DE MINISTÉRIOS LITÚRGICOS
1. No sábado, dia 2 de junho, ocorre a audição de final de trimestre da Escola
Diocesana de Ministérios Litúrgicos, com início às 10.00 horas. A audição substitui
nesse dia para a referida Escola todas as habituais aulas de sábado, exceto Sagrada
Escritura I do Curso de Leitores, que excecionalmente será lecionada das 8.30 às 9.20
horas, de modo a permitir a participação dos alunos deste curso na audição.
2. O sábado, dia 2 de junho, é o último dia de aulas do Curso Básico de Teologia e
do Curso Complementar de Formação de Catequistas. Em virtude da realização da
audição da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos, registam-se as seguintes
alterações ao horário:
- Não serão lecionadas as disciplinas de Liturgia II e História da Igreja II.
- A disciplina de Sagrada Escritura I será lecionada das 8.30 às 9.20 horas.
- A disciplina de Teologia Moral II será lecionada das 9.25 às 13.00 horas, de modo
a permitir a recuperação de aulas em atraso.
3. Os exames dos vários Cursos decorrem segundo o calendário afixado ou
segundo o método e calendarização indicados pelos professores. Os trabalhos, se os
houver, devem ser entregues até ao termo da lecionação (2 de junho).
4. O concerto de final de ano da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos está
agendado para dia 30 de junho, às 21.30 horas, na Paróquia de Rio Tinto. Todos os
alunos do CCC estão convidados a estar presentes e a divulgar o concerto junto dos seus
párocos, familiares, amigos e comunidades de pertença.
5. Os alunos que continuam os seus cursos no próximo ano letivo devem proceder à
reinscrição até 31 de julho ou de 3 a 28 de setembro. Na medida do possível, pede-se
que não deixem a reinscrição para os últimos dias, de modo a facilitar a preparação do
início das aulas.
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