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A todos os Pais e Encarregados 

de Educação 

N.ª Ref.ª:  CE_ 01. 2017/2018 * 01.09.2017 

Assunto: Informações diversas Ano Escolar 2017/2018 

 

Exmo /a Encarregado/a de Educação, 

 

É com entusiasmo que começamos um novo ano letivo. Assim, apresentamos algumas 

informações que consideramos úteis. 

1-  DIREÇÃO PEDAGÓGICA 

 Representante da Comissão Executiva- Ercília Monge 

 Diretora Pedagógica 1ºCiclo – Lurdes Antunes 

 Diretora Pedagógica 2ºCiclo – Cármen Ramalho 

 Diretora Pedagógica 3º Ciclo – Elsa Azevedo 

 Diretora Pedagógica Creche e Pré-escolar – Maria do Céu Antunes  

 Diretora Técnica de CATL – Carina Duarte 

 

2-  SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADOS 

        -     Psicologia: Filipa Felício (Coordenadora) e Teresa Nunes 

        -     Terapia da Fala: Cátia Marcelino 

        -     Educação Especial: José Guerreiro 

        -     Educador Social: Dinis Teixeira 

        -     Saúde escolar e enfermagem: Posto Médico E.P. 

3– ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

        -     Coordenador – Dinis Teixeira 

  

4- CALENDÁRIO DO ANO LETIVO 2017-2018 

a) Creche, Pré-escolar e CATL: As atividades iniciam-se a 4 de setembro  

Quanto à Creche e Pré-escolar (salas de 3 anos), conforme norma XXII, ponto 7, 

deverão os Encarregados de Educação, todas as 2ª feiras e sempre que solicitado, 

trazer um conjunto de lençóis de cama de criança e 2 babetes (exclusivamente para 

creche)  

1º ao 9º Ano:  

1º Período – Início - 11 de setembro 2017 - Termo - 15 dezembro 2017 

2º Período – Início - 3 de janeiro 2018 -Termo - 23 de março 2018 

Interrupção letiva no Carnaval – 12 a 14 de fevereiro 2018 

3º Período - Início 9 de abril 2018 – Termo - 6 de junho 2018 para o 9º ano, 15 de         

junho 2018 para o 2º/3º ciclos e 22 de junho para o 1º ciclo. 
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Os alunos do 9º ano beneficiarão no final do 3º período, de aulas de apoio de 

preparação para as provas finais de ciclo; 
 

No presente ano letivo, a escola continuará a oferecer a todos os alunos, Formação 

Pessoal e Social e continuaremos a proporcionar a oferta facultativa de 

Acompanhamento ao Estudo.  

b) No dia 11 de setembro os alunos do 1º ano ao 9º ano, apresentam-se na sua sala de 

aula até às 8h30.  

d) A Festa da Comunidade Educativa realizar-se-á em data a definir. 

e) A Instituição encerra nos dias 26 de dezembro de 2017, 02 de janeiro de 2018, 12 e 13 

de fevereiro de 2018 (Carnaval), 29 de março de 2018 (5ª feira Santa) e nos feriados 

obrigatórios bem como no municipal (13 de junho). 

f) De acordo com o plano anual de atividades o Externato festejará algumas efemérides, 

sobre as quais serão oportunamente informados. 

 

5 - HORÁRIO ESCOLAR 

O Externato abre às 7h30 e encerra às 19h30. Das 19h às 19h30 as crianças ficam com 

uma auxiliar de educação. Após as 19h30, os Encarregados de Educação, deverão efetuar 

um pagamento adicional de 5 € . 

As atividades de Creche terminam às 18h30. 

As atividades de Pré Escolar terminam às 19h00. 

As atividades do 1º ciclo começam às 8h30 e terminam de acordo com o horário das 

turmas. 

Todos os alunos do 1º ciclo podem beneficiar de sala de estudo, às segundas e quartas-

feiras.  

As atividades do 2º e 3º ciclos começam às 8h30 e terminam em horas diferenciadas, 

consoante os horários das turmas. 

6 - INGLÊS NO 1º CICLO 

De acordo a decisão governamental, o inglês fará parte do currículo obrigatório do 1º ciclo 

do ensino básico, no 3º e 4º ano, no ano letivo 2017/ 2018.  

7- REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Durante o mês de setembro haverá reuniões com os Encarregados de Educação, onde 

estará presente a Comissão Executiva e a Diretora Pedagógica / Diretora Técnica. É 

importante e indispensável a sua presença nestas reuniões. Há sempre informações 

pertinentes que são facultadas aos Encarregados de Educação. 
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As datas e horas destas reuniões são as seguintes:  

         a) CATL: 

-    1º Ano, dia 18 de setembro, às 18h; 

-    2º Ano, dia 19 de setembro, às 18h; 

-    3º Ano, dia 20 de setembro, às 18h; 

-    4º Ano, dia 21 de setembro, às 18h; 

-    2º e 3º ciclo, dia 22 de setembro, às 18h. 

         b) Creche: 

-      Bebés, dia 15 de novembro às 17h30; 

 Médios A , dia 21 de setembro às 17h30; 

 Médios B, dia 20 de setembro às 17h30; 

 Crescidos A, dia 26 de setembro às 17h30; 

     Vertical, dia 14 de setembro às 17h30. 

c) Pré-Escolar: 

 3 anos A, dia 19 de setembro, às 17h30; 

 3 anos B, dia 18 de setembro, às 17h30; 

 4 anos A, dia 11 de setembro, às 17h30; 

 4 anos B, dia 25 de setembro, às 17h30; 

 5 anos A, dia 28 de setembro às 17h30; 

 5 anos B, dia 27 de setembro às 17h30. 

        d)  1º Ciclo: 

 1 º ano, dia 12 de setembro às 17h30; 

 2 º ano, dia  12 de setembro às 17h30; 

 3 º ano, dia 13 de setembro às 17h30; 

 4 º ano, dia 13 de setembro às 17h30. 

        e) 2º Ciclo: 

 5º ano, dia 14 de setembro às 18h; 

 6º ano, dia 14 de setembro às 18h.  

  f) 3º Ciclo: 

 7º ano, dia 15 de setembro às 18h; 

 8º ano, dia 15 de setembro às 18h;  

 9º ano, dia 15 de setembro às 18h. 

 

8 - USO DE BATA E T-SHIRT- O uso da bata e da t-shirt são obrigatórios na Creche, Pré-

escolar e 1º Ciclo, conforme modelos aprovados e que se encontram à venda na receção (D. 

Rosário).Quanto à t-shirt, num período transitório serão permitidas as amarelas e as brancas 

nas ocasiões habituais, contudo, a partir do próximo ano letivo (2018/2019), só as t-shirts 

brancas serão permitidas. 
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9 - SERVIÇOS E ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR (FACULTATIVOS): 

 

a) Prestação de Serviços - CATL 

       Funcionamento das 7.30h às 19.30h. 

Os objetivos para o ano letivo e a respetiva planificação serão afixados nos locais 

habituais. 

b) Almoço: São atendidos todos os pedidos de almoço. Agradece-se aos Encarregados 

de Educação cujos Educandos vão utilizar o serviço de almoço do Externato e 

necessitam de algum tipo de dieta com caráter permanente, o favor de trazerem 

declaração médica com a descrição das incompatibilidades referidas que deverão 

entregar aos responsáveis de setor. 

c) Atividades Extra Curriculares 

Estas atividades começarão em outubro.  

As inscrições devem ser realizadas na 3ª semana de setembro. 

Cada modalidade só funcionará se tiver um número mínimo de inscrições. 

            Os alunos do CATL terão um desconto de 10% nas atividades extra curriculares. 

d) As inscrições ou desistências de qualquer serviço ou atividade de Complemento 

Curricular, devem ser feitas até ao dia 10 do mês anterior à desistência. Quem não 

proceder ao pagamento antecipado da atividade não a poderá frequentar. Caso não 

apresente a desistência dentro do prazo estipulado terá de pagar o mês seguinte. 

e) As inscrições para a praia (julho 2018) serão efetuadas em janeiro de 2018, podendo o 

pagamento ser repartido de fevereiro a maio 2018. 

f) Os alunos que tiverem dívida para com a Instituição não poderão inscrever-se nem 

frequentar as atividades extra curriculares, a praia e o mês de agosto. 

g) A comparticipação familiar mensal é efetuada no total de 12 mensalidades, nas 

respostas sociais de Creche, Pré-escolar e CATL. A comparticipação do mês de agosto 

é paga nos meses de janeiro a março.  

 

Na esperança que esta programação irá proporcionar um excelente ano letivo a toda a 

Comunidade Educativa.  

Os nossos melhores cumprimentos, 

A Comissão Executiva 


