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Learning and Innovation Skills: Learning and innovation skills increasingly are being recognized as the 

skills that separate students who are prepared for increasingly complex life and work environments in the 

21st century, and those who are not. A focus on creativity, critical thinking, communication and 

collaboration is essential to prepare students for the future. 
Framework for 21st Century Learning, obtido através de http://www.p21.org/our-work/p21-framework, 

consultado em 13.7.2017 

 

 

  Caros Pais, 

 

 Uma escola viva, como a nossa, está em constante aprendizagem e proporciona, de igual 

forma, constantes desafios aos seus alunos. Ajudar todas as crianças que nos são confiadas a 

desenvolver “alicerces” bem estruturados é um impulso ímpar que continuamente nos impomos. 

A promoção das competências do século 21 junto dos nossos alunos irá, seguramente, promover 

um crescimento e formação sólidos para caminhar seguros de um futuro promissor. Este 

documento apresenta as informações mais relevantes sobre a organização e funcionamento do 

próximo ano. 

 
Solicitamos a melhor atenção para o seu teor: 

- Calendário das atividades escolares; 

- Interrupções das atividades letivas; 

- Períodos de encerramento da escola; 

- Períodos em que a escola está aberta com atividades para os alunos; 

- Entrega de avaliações presencialmente; 

- Primeira reunião de Pais; 

- Uniforme adotado; 

- Parcerias; 

- Refeitório – serviço de almoço; 

- Preçário; 

- Notas finais. 

 
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Início 1 de setembro 3 de janeiro 9 de abril 

Fim 15 de dezembro 23 de março 29 de junho 

 

INTERRUPÇÕES DAS ATIVIDADES LETIVAS 
 

Natal Carnaval Páscoa 

18/dezembro a 2/janeiro 12, 13 e 14/fevereiro 26/março a 6/abril 

 
PERÍODOS DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA (ALÉM DOS FERIADOS NACIONAIS E LOCAIS) 
 

Natal Carnaval Páscoa 

26/dezembro e 2/janeiro 12, 13 e 14/fevereiro 2/abril 

 
PERÍODOS EM QUE A ESCOLA ESTÁ ABERTA COM ATIVIDADES PARA OS ALUNOS 
 

Natal  Páscoa 

19 a 22  e  27 a 29/dezembro  26 a 29/março  e  3 a 6/abril 

http://www.p21.org/our-work/p21-framework
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ENTREGA DE AVALIAÇÕES PRESENCIALMENTE 
 

1º Período 2º Período 3º Período 

18/dezembro 23/março 2/julho 

No horário: 9h00min às 12h00min e 14h00min às 16h00min.  Esta reunião deve ter uma duração máxima de 
10 minutos para que se possa receber todos os pais/encarregados de educação. 

 

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS 
 

na sala da turma 
setembro janeiro abril 

dia 1 às 17h dia 3 às 17h dia 9 às 17h 

 

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 

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 presente ano estabelecemos acordo com uma nova empresa e será colocada toda a informação 

na página internet do Colégio, durante a segunda metade do mês de agosto. A aquisição passa a ser realizada 

por uma plataforma online e as entregas são realizadas no Colégio. 

 
PARCERIAS 
 

 O Colégio tem vindo a estabelecer parcerias que se traduzem em benefícios para os pais e alunos: 

- Clínica Happy Medicina Dentária (http://www.happymedicinadentaria.pt); 

- Farmácia Sete Rios (http://www.facebook.com/farmaciaseterios/); 

- Ténis das Laranjeiras (http://www.tenislaranjeiras.com/). 

 Deverá consultar a página Internet do Colégio sobre os benefícios e os procedimentos. 

 
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 1 de setembro. 

 No presente ano além do almoço é disponibilizado o serviço de lanche: 

Almoço mensal 

11 mensalidades 105€ 
 

Lanche mensal 

setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, maio e junho dezembro e abril 

21,50€ 13,50€ 
 

Almoço e Lanche mensal 

11 mensalidades 122,50€ 
 

Serviço de refeitório (integra a sopa) 

11 mensalidades 57€ 

 

Almoço/Lanche pontual 

Almoço 6,90€  Almoço no próprio dia 7,90€  Lanche 1,80€ 
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PREÇÁRIO 
 

 

Serviços obrigatórios 

Matrícula e seguro escolar 
Mensalidade 

(x10 - setembro a julho) 
Anuidade 

(valor total) 

390,00€ 410,00€ 4490,00€ 
 

 Estes valores incluem a frequência de disciplinas com docentes especializados, além da respetiva 
professora titular, tais como o Inglês, a Expressão Artística Musical e a Expressão Físico-Motora. 
 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. 
 

Após essa data será cumulativamente 
aplicada uma taxa suplementar de 5%. 

Até dia 10 de setembro, beneficiando 
de um desconto de 1,5% sobre o valor 

da lecionação. 

 

Mais de um filho 
Desconto de 5% no 2º educando. 

Desconto de 10% a partir do 3º educando. 

 
 

Serviços facultativos - Pagamento mensal: 

Prolongamento – das 16h30 / 18h00 (mensal)   50,00€ 
 – das 16h35 / 19h00 (mensal)   60,00€ 
 – cada hora após horário inscrito (registo diário)   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 


