Braga, 20 de agosto de 2018
Ex.mos Pais/Encarregados de Educação
Ainda em plenas férias, entramos em contacto convosco, para conhecerem o plano de trabalho para o início do ano letivo e datas importantes relativamente à vida académica dos vossos
educandos.
Estamos conscientes de que a educação e a formação são alicerces fundamentais para o futuro das pessoas e da humanidade no seu todo. Por isso, é nossa preocupação contribuir para a
formação de pessoas, homens e mulheres SUJEITOS DE ENCONTRO formados(as) integralmente: mente e coração; com capacidade crítica, corresponsabilidade e cooperação, sabedoria
e saber instrumental; cidadãos enraizados na própria cultura e com abertura ao mundo global.
É com esta atitude que queremos iniciar o ano letivo 2018/2019, acreditando que o nosso
Projeto Educativo é bastante ambicioso, mas possível e muito válido para a sociedade em que
estamos inseridos.
Em relação ao próximo ano letivo, comunicamos algumas informações importantes:

Calendário escolar

Per íodo
1.º
2.º

Início
Entre 12 e 17 de setembro
3 de janeiro

Ter mo
14 de dezembro
5 de abril
2.º e 3.º Ciclos *
14 de junho

3.º

23 de abril

1.º Ciclo
21 de junho
Pré-Escolar
28 de junho

*9.º ano

De 6 a 19 de junho, preparação para as Provas Finais

Nível de
ens ino

Pré- Escolar

1.º ciclo

2.º e 3.º ciclos

Início das at iv idades
Abertura
(sem atividades pedagógicas)

Dia 3 de setembro
(para os alunos que o necessitem)

3 anos

Dia 10 de setembro

4 e 5 anos

Dia 11 de setembro

Abertura
(sem atividades pedagógicas)

Dia 3 de setembro
(para os alunos que o necessitem)

1.º ano

Dia 11 de setembro

2.º, 3.º e 4.º anos

Dia 12 de setembro

Abertura
(sem atividades pedagógicas)

Dia 3 de setembro
(para os alunos que o necessitem)

5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos

Dia 13 de setembro

Reuniões com Pais e Encarregados de Educação

Nível de
ens ino

Ano de
escolar idade

Pré-Escolar

3, 4 e 5 anos

Dat a

Horár io

7 de setembro

18h30

1.º ano

10 de setembro

18h30

2.º, 3.º e 4.º anos

11 de setembro

18h30

5.º, 6.º, 7.º, 8.º e
9.º anos

12 de setembro

18h30

Local

1.º momento:
Auditório

1.º Ciclo

2.º e 3.º ciclos

2.º momento:
Sala de aula do
aluno

No âmbito do Projeto Educativo do Colégio Teresiano, as atividades iniciam-se, diariamente, 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, com particular destaque
para o 1.º ciclo, em que o término das aulas será às 16h45, e para os 2.º e 3.º ciclos que, a partir do
ano letivo 2018-2019, funcionará com tempos letivos de 50 minutos, em vez de 45.

N ível de
en si no

M a nhã

I nt er v a lo (s )

Almoço

Ta rde

Pré- Escolar

09h00 - 12h00

10h30 - 11h00

12h00 - 14h00

14h00 - 16h30

1.º ciclo

08h45 - 12h30

10h30 - 11h00

12h30 - 14h00

14h00 - 16h45

08h45 - 13h00

09h50 - 10h00
10h50 - 11h10
12h00 - 12h10

08h45 - 13h00

09h50 - 10h00
10h50 - 11h10
12h00 - 12h10

2.º ciclo

3.º ciclo

13h00 - 14h15

13h00 - 14h15

2.ª, 4.ª e 6.ª:
14h15 - 16h10
3.ª e 5.ª:
14h15 - 17h10
2.ª, 3ª e 5.ª:
14h15 - 17h10
4.ª e 6.ª:
14h15 - 16h10

I n te rv a l o ( s)

P ro l o n game nt o
de h or ár io

17h30 - 19h00

15h30 - 15h45

17h30 - 19h00

15h05 - 15h20
16h10 - 16h20

17h30 - 19h00

15h05 - 15h20
16h10 - 16h20

17h30 - 19h00

Horário Pós Letivo
No final das atividades letivas, existe a possibilidade de os alunos frequentarem o Colégio nas
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 2 de outubro, terça-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
De segunda-feira a
sexta-feira
Segunda-feira e
quarta-feira

No período de aulas

Sob orientação do Professor

No período de almoço

13h30 - 14h15

No período da tarde

16h15 - 17h15

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 24 de agosto de 2018.
• 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.
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