COLÉGIO PRÍNCIPE CARLOS, LDA.
Creche - Jardim de Infância - 1º Ciclo
Circular Direção - julho.2018/CPC

Perante os outros e a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições
de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se
de formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos.
Guilherme d’Oliveira Martins
in Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, acessível através de:
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf

Caros Pais,
Centrar a aprendizagem em cada aluno e ajudá-lo num pleno desenvolvimento tem sido
motor desta nossa casa desde há muitos anos. Cada aluno na sua especificidade é ajudado a crescer
e desenvolver-se nas várias valências dos saberes: intrapessoal, interpessoal e cognitivo.
Continuamos empenhados em preparar os nossos alunos para os desafios que
constantemente surgem, para resolver problemas e ter sentido crítico e reflexivo, para saber
trabalhar em equipa e conjuntamente serem bem-sucedidos. Valorizar as componentes formativas
em áreas criativas e da aprendizagem da programação têm sido uma aposta que nos mostra
estarmos no bom caminho.
Neste documento encontra as informações mais relevantes sobre a organização e
funcionamento do próximo ano.
CORPO DOCENTE
No próximo ano letivo o Professor Gonçalo Guimarães deixará a lecionação da Expressão
Físico Motora, para ir abraçar um novo desafio, sendo substituído pelo Professor Pedro Fernandes
(antigo aluno do Colégio), na docência desta área curricular. Mas, continuará a ser o Mestre e
responsável pelo Judo extracurricular no Colégio.
A Miss Joana Cardoso deixa a lecionação no nosso colégio para, também, abraçar um novo
projeto. Esta situação levou a uma necessária reorganização das Educadoras, sendo integrada na
equipa a Educadora Miss Elsa Ferreira que há alguns anos lecionou a Catequese no nosso Colégio.
Creche
3 Anos
4 Anos
5 Anos
Miss Teresinha
Miss Elsa
Miss Maria
Miss Joana
1º Ano
Miss Isabel

2º Ano
Miss Teresa

3º Ano
Miss Alina

4º Ano
Miss Rita

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
Início
Fim
Agosto

1º Período
2º Período
3º Período
12 de setembro
3 de janeiro
23 de abril
14 de dezembro
5 de abril
31 de julho
No próximo ano o Colégio está aberto para a Creche com atividades com uma Educadora.
É necessária a inscrição e a frequência carece de pagamento.

INTERRUPÇÕES DAS ATIVIDADES LETIVAS
Natal
17/dezembro a 2/janeiro

Carnaval
4 a 6/março

Páscoa
8 a 22/abril
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PERÍODOS DE ENCERRAMENTO DO COLÉGIO (ALÉM DOS FERIADOS NACIONAIS E LOCAIS)
Natal
24/dezembro e 2/janeiro

Carnaval
4 a 6 de março

Páscoa
19/abril

PERÍODOS EM QUE O COLÉGIO ESTÁ ABERTO COM ATIVIDADES PARA OS ALUNOS
Natal
17 a 21 e 26 a 28/dezembro

Páscoa
8 a 18 e 22/abril

ENTREGA PRESENCIAL DAS AVALIAÇÕES
1º Período
17 e 18/dezembro

2º Período
8 e 9/abril

3º Período
25 e 26/julho

Horário: 9h00min às 12h00min e 14h00min às 16h00min.
Esta reunião deve ter uma duração máxima de 30 minutos para que se possa receber todos os Pais/Encarregados de
Educação, com a necessária tranquilidade e cuidado.

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS
Creche

3 Anos

4 Anos

5 Anos

setembro

dia 3 às 17h

dia 10 às 17h

dia 18 às 17h

dia 20 às 17h

(na sala da
turma)

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

dia 14 às 17h

dia 21 às 17h

dia 19 às 17h

dia 20 às 17h

REFEITÓRIO
O refeitório continua a estar a cargo da Eurest, sendo necessário manifestar o interesse se pretender
que o(s) seu(s) educando(s) almoce(m) e/ou lanche(m) pelo Colégio desde o primeiro dia. Para tal deverá
avisar a funcionária da Secretaria até ao dia 3 de setembro.
No presente ano é disponibilizado o serviço de almoço e o de lanche:
Almoço mensal
11 mensalidades na íntegra
115€

Almoço

6,90€

Lanche mensal
11 mensalidades na íntegra

29€

Almoço e Lanche mensal
11 mensalidades na íntegra

125€

Serviço de refeitório (integra a sopa)
11 mensalidades na íntegra

58€

Almoço/Lanche pontual
Almoço no próprio dia

7,90€

Lanche

2€

PARCERIAS
O Colégio tem vindo a estabelecer parcerias que se traduzem em benefícios para os pais e alunos,
deverá consultar a página Internet do Colégio sobre os benefícios e os procedimentos.

UNIFORME ADOTADO
A aquisição do uniforme é da total responsabilidade dos pais, não esquecendo que o uso diário é
obrigatório, conforme definido no Regulamento Interno. O correto cumprimento das normas do uniforme é,
ainda, obrigatório nos dias de visitas de estudo e momentos oficiais, pois identifica a nossa individualidade
Estrada das Laranjeiras, 191 * 1600-134 Lisboa
Tel. 217265176 Fax. 217264734
e-mail. geral@colprincipecarlos.pt
Capital Social € 24.939.91 C.R.C Lisboa 33433 Cont. 500773173

COLÉGIO PRÍNCIPE CARLOS, LDA.
Creche - Jardim de Infância - 1º Ciclo
de escola. O rigor no envergar do uniforme faz-se para todas as peças que o constituem, não sendo aceites
peças que desrespeitem as regras definidas.
No próximo ano estabelecemos acordo com uma nova empresa e a aquisição das peças será realizada
através da Secretaria do Colégio.

PREÇÁRIO

Matrícula e seguro escolar
390,00€

Serviços obrigatórios
Mensalidade
(x11 - setembro a julho)

Anuidade
(valor total)

380,00€

4570,00€

Estes valores incluem a coadjuvação com docentes especializados, além da respetiva professora titular,
nas áreas de iniciação ao Inglês, Expressão Artística Musical e Expressão Físico-Motora.
Frequência do mês de agosto – implica o pagamento do valor de uma mensalidade a que acresce o serviço
facultativo referente ao: almoço, lanche, almoço e lanche ou serviço de refeitório, também
correspondente a uma mensalidade. A opção de frequência parcial do mês de agosto implica o pagamento
de 25€ por dia (ainda que o aluno só compareça meio dia), incluindo-se neste valor a frequência, o almoço
e o lanche.
O Colégio disponibiliza apoio Psicopedagógico proporcionado por uma Psicóloga, inscrita na Ordem
dos Psicólogos.
Modalidades de Pagamento
Mensal
Anual
Entre 1 e 10 do mês respetivo.
Até dia 10 de setembro, beneficiando
de um desconto de 1,5% sobre o valor
Após essa data será cumulativamente
da lecionação.
aplicada uma taxa suplementar de 5%.
Mais de um filho

Desconto de 5% no 2º educando.
Desconto de 10% a partir do 3º educando.
Serviços facultativos - Pagamento mensal:

Prolongamento

– das 17h / 18h00 (mensal)
– das 17h / 19h00 (mensal)
– cada hora após horário inscrito (registo diário)

50,00€
60,00€
5,00€

NOTAS FINAIS
Iniciamos o próximo ano com atualizações ao Projeto Educativo e ao Regulamento Interno, que serão
divulgados em setembro. Estas atualizações revelam-se de extrema importância, pois ambos os documentos
identificam e caracterizam a nossa escola e são essenciais ao correto funcionamento.
Contamos com todos para mantermos a nossa escola viva e cheia de tradição.
Com os melhores cumprimentos, aceitem um abraço amigo e até setembro,
A Direção
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