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Circular Direção - julho.2018/EPC_EPA 

 

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. 

 

MATRIZ CURRICULAR 1º CICLO 
 

 O próximo ano letivo vem trazer alterações a nível das matrizes curriculares, 

nomeadamente a dos alunos do 1º ano, do 1º Ciclo do Ensino Básico. Assim, no nosso colégio, 

também a matriz que estava estabelecida foi atualizada, face ao novo enquadramento legal 

definido pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, publicado no Diário da República, 1ª série, 

n.º 129, de 6 de julho. Esta alteração será gradual ao longo dos próximos anos letivos, conforme 

definido no artigo 38º, daquele normativo, mas mantendo-se a anterior matriz nos restantes anos 

até à completa alteração dos quatro anos do 1º Ciclo. 

 

MATRIZ – Dec.-Lei 55/2018 1º ANO MATRIZ – Dec.-Lei 139/2012 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

Português 7 Português 7,5 7,5 7,5 

Matemática 7 Matemática 7 7 7 

Estudo do Meio 3 Estudo do Meio 3 3 3 

Apoio ao Estudo 1,5 Apoio ao Estudo 1,5 1,5 1,5 

Oferta Complementar 1,5 Oferta Complementar 1 1 1 
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 Artes Visuais 1 Expressão Plástica 1 1 1 

Dança e Música 1 Expressão Musical 1 1 1 

Expressão Dramática 1,5     

Educação Física 1,5 Expressão Físico-Motora 1,5 1,5 1,5 

Inglês 2 Inglês 2 3 3 

Programação – Happy Code 1 
Tecnologias de Inf. e 
Comunicação – Happy Code 

1 1 1 

Ed. Moral e Religiosa Católica* 1 Ed. Moral e Religiosa Católica* 1 1 1 

Total de tempos por semana 29 Total de tempos por semana 27,5 28,5 28,5 
* Disciplina opcional 
 

https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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 Esta nova alteração vem obrigar a um ajuste na hora de entrada dos alunos do 1º Ciclo, 

que passa, assim, para as 8 horas e 30 minutos, sendo mantido o mesmo horário no termo das 

atividades. 

 

 Os novos períodos letivos do 1º Ciclo são: 

1º bloco 8h30min às 9h30min 

   1º intervalo da manhã 10min 

2º bloco 9h40min às 10h40min 

   2º intervalo da manhã 20min 

3º bloco 12h00min ou 12h30min 

almoço 

4º bloco 14h00min às 15h30min 

   Intervalo da tarde 5min 

5º bloco 15h35min às 16h35min 

 

 A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (facultativa) e a disciplina de 

Programação – Happy Code (anteriormente designada no Colégio por Tecnologias de Informação e 

Comunicação – Happy Code e própria da nossa escola) decorem no período de almoço, ocupando, 

cada uma, apenas uma hora num dia da semana, das duas que definimos para esta pausa. 

 

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 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Miss Isabel Miss Teresa Miss Alina Miss Rita 

 

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
 

 1º Período 2º Período 3º Período 

Início 12 de setembro 3 de janeiro 23 de abril 

Fim 14 de dezembro 5 de abril 
21 de junho, mantendo-se 

atividades até dia 28 de junho 

 

INTERRUPÇÕES DAS ATIVIDADES LETIVAS 
 

Natal Carnaval Páscoa 

17/dezembro a 2/janeiro 4 a 6/março 8 a 22/abril 

 

PERÍODOS DE ENCERRAMENTO DO COLÉGIO (ALÉM DOS FERIADOS NACIONAIS E LOCAIS) 
 

Natal Carnaval Páscoa 

24/dezembro e 2/janeiro 4 a 6 de março 19/abril 
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PERÍODOS EM QUE O COLÉGIO ESTÁ ABERTO COM ATIVIDADES PARA OS ALUNOS 
 

Natal  Páscoa 

17 a 21  e  26 a 28/dezembro  8 a 18  e  22/abril 

 

CALENDÁRIO DAS PROVAS DE AFERIÇÃO DO 2º ANO (segundo o Despacho 6020-A/2018, de 19 de junho) 
 

Expressões Artísticas e Físico-
Motoras 

Português e 
Estudo do Meio 

Matemática e 
Estudo do Meio 

entre 2 e 10/maio 17/junho às 10h00min 19/junho às 10h00min 

 

ENTREGA PRESENCIAL DAS AVALIAÇÕES 
 

1º Período 2º Período 3º Período 

17 e 18/dezembro 8 e 9/abril 1 e 2/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 
 

setembro 
(na sala da 

turma) 

Creche 3 Anos 4 Anos 5 Anos 

dia 3 às 17h dia 10 às 17h dia 18 às 17h dia 20 às 17h 

    

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 

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

115€ 87€ 
 

Lanche mensal 

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

29€ 15€ 
 

Almoço e Lanche mensal 

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

125€ 92€ 
 

Serviço de refeitório (integra a sopa) 

setembro a junho 58€ 

 

Almoço/Lanche pontual 

Almoço 6,90€  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. 
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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 próximo ano estabelecemos acordo com uma nova empresa e a aquisição das peças será realizada 

através da Secretaria do Colégio. 

 Os alunos que têm a antiga farda podem continuar a usá-la havendo ainda algumas peças que se 

encontram disponíveis, também na Secretaria do Colégio, até ao fim do seu stock. 

 

PREÇÁRIO 
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Serviços obrigatórios 

Matrícula e seguro escolar 
Mensalidade 

(x10 - setembro a junho) 
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. 
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 Serviços obrigatórios 

Matrícula e seguro escolar 
Mensalidade 

(x10 - setembro a junho) 
Anuidade 

(valor total) 

390,00€ 450,00€ 4890,00€ 

Estes valores incluem a frequência de disciplinas com docentes especializados, além da respetiva 
professora titular, tais como o Inglês, a Expressão Artística Musical, a Expressão Físico-Motora, a 
Expressão Artística Plástica e a Programação – Happy Code. 
Em regime de inscrição facultativa a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. 

 

 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. 
 

 O Colégio tem estabelecido acordo com a DGAE para apoio às famílias, através do Contrato de 
Desenvolvimento (Educação Pré-Escolar) e do Contrato Simples (1º Ciclo). 
 

Serviços facultativos - Pagamento mensal: 

Prolongamento com estudo (1º Ciclo)  70,00€ 
Prolongamento – das 17h / 18h00 (mensal)   50,00€ 
 – das 17h / 19h00 (mensal)   60,00€ 
 – cada hora após horário inscrito (registo diário)   5,00€ 

PAUSAS ESCOLARES – Natal e Páscoa  
A presença dos alunos no Colégio, nos momentos de pausa escolar, implica inscrição prévia e o pagamento 
diário de 8€. Este valor inclui acompanhamento com atividades, almoço e lanche. 
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Serviços facultativos - Pagamento mensal: 
 

ATIVIDADES DESPORTIVAS 
por semana 

1x 2x 3x 

Judo às 3ª e 5ª feiras 
- 4 aos 6 anos (4 e 5 anos e 1º ano do 1º Ciclo) 
- 7 aos 10 anos (2º, 3º e 4º anos, do 1º Ciclo) 

30€ 50€ ---- 

Natação(1) às 2ª, 4ª e/ou 6ª feiras (parceria Piscina da Associação Desportiva 
Marista)        Acresce seguro anual, no valor de 5€, a ser pago em setembro. 

35€ 50€ 60€ 

Taekwondo Songahm às 2ª e 4ª feiras (parceria Vermelhudo Martial Arts) 
- 3 aos 6 anos (Tigers)   |   - 7 aos 10 anos (Kids) 

30€ 50€ ---- 

Ballet / Dança à 6ª (ainda a confirmar a abertura da aula) 30€ ---- ---- 

Ténis(2) (parceria Ténis das Laranjeiras), dos 5 aos 10 anos 
- uma vez/semana à 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª 
- duas vezes/semana às 2ª e 4ª ou às 3ª e 5ª 

Acresce inscrição anual e inclui o seguro. (a definir em setembro)  

a definir em 
setembro 

---- 

(1) O Colégio garante o transporte e o acompanhamento dos alunos, por um funcionário, até às instalações onde 
se realizam as atividades, sendo recolhidos pelos pais nesse espaço, não regressando ao Colégio. 
(2) O Colégio garante o acompanhamento dos alunos, por um funcionário, até às instalações onde se realizam as 
atividades e serão recolhidos pelos pais nesse espaço, não regressando ao Colégio. 

 

TEATRO 

1º e 2º anos – 2ª e 4ª (mínimo de 10 alunos e máximo de 16) 45€ 

3º e 4º anos – 3ª e 6ª (mínimo de 10 alunos e máximo de 16) 45€ 

NOTA: Na eventualidade de o número de alunos em cada grupo não atingir o mínimo de 10, pode a atividade 
funcionar juntando-se os alunos dos dois grupos para perfazer esse mínimo e não atingindo o máximo de 16. 
Nesta situação a atividade funcionará às 3ª e 6ª feiras. 

 

ATIVIDADES MUSICAIS 

Instrumento musical individual informações na Secretaria a partir de setembro 
 

A frequência das atividades extracurriculares é trimestral e a desistência ou mudança apenas pode 
ocorrer no final do trimestre (dezembro, março), devendo ser comunicada com uma antecedência de 
20 dias, daquela data. Não são aceites desistências ao longo do último trimestre, face aos compromissos 
assumidos. 

 

As inscrições devem ser formalizadas na secretaria até 28 de setembro. 

 
AULA ABERTAS EXTRACURRICULARES 
 

 Os alunos que ainda não têm frequência das atividades extracurriculares podem experimentar uma 

aula de forma livre. Estas aulas vão decorrer em setembro. Será enviada circular para tomada de 

conhecimento e devida autorização na primeira semana de aulas. 

 
NOTAS FINAIS 

 Apesar do ensino privado continuar a ser penalizado pela não disponibilização gratuita dos manuais 

escolares aos alunos, tal como ocorre com os alunos a frequentar o ensino público, a Direção irá oferecer, 

este próximo ano letivo e apenas aos alunos do 1º ano do 1º Ciclo os manuais escolares, para que possam 

iniciar a sua escolaridade obrigatória com entusiasmo e muita energia. 

 A Catequese continua a ser disponibilizada na Paróquia de S. Domingos de Benfica, devendo os pais 

solicitar aí todas as informações sobre horários e funcionamento para o próximo ano letivo. 

 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 


