
 
Braga, 20 de agosto de 2019 

Ex.mos Pais e Encarregados de Educação 

“Quem cuidará da Vida?”, este é o lema que irá orientar a nossa ação 
educativa ao longo do próximo ano letivo. 

Nós, Comunidade Educativa Teresiana, assumimos o desafio de 
cuidar e de participar na construção de uma nova geração feita de 

humanidade, que acolhe o outro, que vai ao encontro do seu interior, 
que se responsabiliza por ouvir o clamor da Terra, mas também o 

palpitar do coração, que recria a sua espiritualidade desde o mais 
profundo do seu ser. 

Queremos ouvir o coração, viver tudo com serena atenção e entrega a cada momento como um 
dom divino que se deve viver em plenitude. 

Assim, cuidaremos da vida com sentido de responsabilidade, respeitando todos e tudo o que 
dela emana, estreitando laços de modo a criar empatia e, com resiliência e “determinada 

determinação”, caminharemos juntos. 

De seguida, apresentamos algumas informações relativas ao próximo ano letivo. 

Período Início Termo

1.º Entre 9 e 13 de setembro 17 de dezembro

2.º 6 de janeiro 27 de março

3.º 14 de abril

5.º ano a 8.º ano: 9 de junho  
9.º ano: 4 de junho

1.º Ciclo 
19 de junho

Pré-Escolar 
30 de junho

*9.º ano De 5 a 25 de junho: preparação para as Provas Finais



Calendário Escolar 

Avaliação Externa 

Provas de Aferição

4 a 12 de maio
Educação Artística e Edu-
cação Física 

18 a 27 de maio
Inglês - Componente de pro-
dução e interação orais

5 de junho
Matemática - 8.º ano 

Português - 5.º ano

9 de junho
Inglês - 8.º ano 

Inglês - 5.º ano

16 de junho
Português e Estudo do Meio - 
2.º ano

18 de junho
Matemática e Estudo do Meio 
- 2.º ano

Provas Finais 
(9.º ano)

19 de junho Matemática

26 de junho Português

Nível de en -
sino Início das atividades

Pré-Escolar

Abertura 
(sem atividades pedagógicas)

Dia 2 de setembro  
(para os alunos que o necessitem)

3, 4 e 5 anos Dia 9 de setembro

1.º Ciclo

Abertura 
(sem atividades pedagógicas)

Dia 2 de setembro 
(para os alunos que o necessitem)

1.º ao 4.º ano Dia 10 de setembro

2.º e 3.º Ciclos

Abertura 
(sem atividades pedagógicas)

Dia 2 de setembro 
(para os alunos que o necessitem)

5.º e  6.º anos Dia 11 de setembro

7.º, 8.º e 9.º anos Dia 12 de setembro 



Reuniões com os Encarregados de Educação 

*Para os Encarregados de Educação dos alunos do 5.º ano, a reunião inicia com uma sessão de esclarecimento 
sobre a Transição do 4.º para o 5.º ano, orientada pelo Dr. Paulo Coelho (Psicólogo da Clínica MIM). 

No âmbito do projeto Educativo do Colégio Teresiano, as atividades têm início, diariamente, às 
8h45, com um momento de Oração e Reflexão, designado o Quarto-de-Hora de Oração. A 
assiduidade e pontualidade são obrigatórias para todos os alunos. 

Segue-se a indicação dos períodos letivos em cada nível de escolaridade. 

Nível de en -
sino

Ano de esco-
laridade Data Horário Local

Pré-Escolar 3, 4 e 5 anos 6 de setembro 18h30

1.º momento: 
Auditório 

2.º momento: 
Sala do aluno

1.º Ciclo

1.º ano 9 de setembro 18h30 Auditório

2.º, 3.º e 4.º anos 9 de setembro 18h30 Sala do aluno

2.º Ciclo 5.º e  6.º anos 10 de setembro 18h30

5.º ano* 
Auditório 

6.º ano 
Sala do aluno

3.º Ciclo 7.º, 8.º e 9.º anos 11 de setembro 18h30 Sala do aluno

Nível de en -
sino Manhã Intervalo(s) Almoço Tarde Intervalo(s)

Prolongamento 
de horário

Pré- Escolar 09h00 - 12h00 10h30 - 11h00 12h00 - 14h00 14h00 - 16h30 17h30 - 19h00

1.º Ciclo 08h45 - 12h30 10h30 - 11h00 12h30 - 14h00 14h00 - 16h45 15h30 - 15h45 17h30 - 19h00

2.º e 3.º Ciclos 08h45 - 13h00
09h50 - 10h00 
10h50 - 11h10 
12h00 - 12h10

13h00 - 14h15

2.ª, 3.ª e 5.ª: 
14h15 - 17h10 

4.ª e 6.ª: 
14h15 - 16h10

15h05 - 15h20 
16h10 - 16h20

17h30 - 19h00



Horário Pós Letivo 

No final das atividades letivas, existe a possibilidade de os alunos frequentarem as seguintes 
modalidades: 

• 1.º Ciclo: sala de estudo e atividades extracurriculares. 

• 2.º e 3.º Ciclos: atividades de apoio, sala de estudo, Biblioteca e atividades extracurriculares. 

As salas de estudo funcionam a partir do dia 30 de setembro, segunda-feira, sendo necessária 
inscrição prévia na secretaria. O horário para o 1.º Ciclo é das 17h00 às 18h00 e para os 2.º e 3.º 
Ciclos das 17h30 às 18h30. 

Em setembro, será fornecida informação sobre as atividades extracurriculares, que terão início 
em outubro. 

Horário da Biblioteca 

Outras informações: 

• Livros e Caderneta escolares: os livros dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos estarão à venda na papelaria do 
Colégio, a partir do dia 22 de agosto de 2019.  

• Saídas do Colégio: as saídas do Colégio são sempre autorizadas, por escrito, pelos Pais e/ou 
Encarregados de Educação. 

• Marcação de senha de almoço: a marcação deve ser efetuada até ao dia anterior. 
Excecionalmente, poderá ser marcada no próprio dia até às 11h00 com um valor acrescentado de 
0,50€. 

• Pagamento: o pagamento referente às mensalidades e restantes atividades deverá efetuar-se 
entre o dia 1 e o dia 10 de cada mês, através de transferência bancária (consultar a secretaria). 

• Apoio financeiro: deve dirigir-se à secretaria do Colégio, durante o mês de setembro, para 
obter informações, levantar os documentos necessários e/ou realizar a candidatura. 

Despedimo-nos com votos de um excelente ano letivo 2019/2020. 

A Direção. 

De segunda-feira a 
sexta-feira

No período de aulas Sob orientação do Professor

No período de almoço 13h40 - 14h15 

Quarta-feira e  
sexta-feira

No período da tarde 16h15 - 17h15


