
Braga, 29 de julho de 2022 

 Ex.mos Pais e Encarregados de Educação

Desejamos que esteja tudo bem convosco e com a vossa família.

Durante esta pausa para férias, entramos em contacto convosco para vos dar a conhecer as 
informações relativas ao início do próximo ano letivo.

A nossa proposta educativa assenta num olhar integral e humanizador do ato de “Educar”, 
proporcionando a cada aluno o desafio de transformação da sociedade. É com esta atitude de “Educar 
para Transformar” que queremos orientar o ano letivo 2022-2023, continuando a alargar o nosso 
círculo, fazendo com que cada aluno revele o melhor de si mesmo, tornando-se uma pessoa feliz e 
interventiva na sociedade.

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

CALENDÁRIO ESCOLAR

Per íodo In íc io Termo

1.º Entre 7 e 12 de setembro 16 de dezembro

2.º 3 de janeiro 31 de março

3.º 17 de abril

 9.º ano: 7 de junho
5.º a 8.º anos: 14 de junho

Pré-Escolar, 1.º Ciclo:
30 de junho

9.º ano De 8 a 22 de junho: preparação para as Provas Finais

 No dia 31 de outubro, haverá uma pausa letiva para todos os alunos do 2.° e 3.° Ciclos, para que os 
professores reúnam para a realização da avaliação intercalar.



Nível de 
ensino Início das atividades

Pré-Escolar

Abertura
(sem atividades pedagógicas)

Dia 1 de setembro 
(para os alunos que o necessitem)

3, 4 e 5 anos Dia 7 de setembro

1.º Ciclo

Abertura
(sem atividades pedagógicas)

Dia 1 de setembro 
(para os alunos que o necessitem)

1.º ano Dia 8 de setembro

2.º ao 4.º ano Dia 9 de setembro

2.º e 3.º Ciclos

5.º ano Dia 9 de setembro

6.º ao 9.º ano Dia 12 de setembro

AVALIAÇÃO EXTERNA

Provas de 
Aferição

Entre 2 e 11 de maio Educação Artística e Educação Física (2.º ano)

Entre 16 e 26 de maio

Educação Física e Educação Tecnológica (5.º ano)

Componente de Observação e Comunicação Científicas 
da prova de Ciências Naturais e Físico-Química (8.º ano)

Tecnologias da Informação e Comunicação (8.º ano)

Dia 2 de junho
Português - 5.º ano

Ciências Naturais e Físico-Química  - 8.º ano

Dia 7 de junho
Matemática - 8.º ano

História e Geografia de Portugal - 5.º ano

Dia 15 de junho Português e Estudo do Meio - 2.º ano

Dia 20 de junho Matemática e Estudo do Meio - 2.º ano

Provas Finais
(9.º ano)

Dia 16 de junho Matemática

Dia 23 de junho Português



 

Damos conhecimento das datas das reuniões com os Encarregados de Educação.

Em todas estas reuniões, pedimos que esteja presente, apenas, um representante por aluno.

Nível de 
ensino Manhã Almoço Tarde Prolongamento 

de horário

Pré-Escolar

Sala Laranja
09h00 - 11h45

Sala Laranja
11h45 - 14h00

Sala Laranja
14h00 - 16h30

17h30 - 19h00
Restantes Salas
09h00 - 12h00

Restantes Salas
12h00 - 14h00

Restantes Salas
14h00 - 16h30

1.º Ciclo

1.º e 2.º anos
08h45 - 12h15

1.º e 2.º anos
12h15 - 13h30

1.º e 2.º anos
13h30 - 16h30

17h30 - 19h00
3.º e 4.º anos
08h45 - 12h30

3.º e 4.º anos
12h30 - 13h45

1.º e 2.º anos
13h45 - 16h30

2.º e 3.º Ciclos 08h45 - 13h00 13h00 - 14h15

2.ª, 3.ª e 5.ª:
2.º Ciclo:14h15 - 17h00
3.º Ciclo:14h15 - 17h00

4.ª e 6.ª:
2.º Ciclo14h15 - 16h00
3.º Ciclo:14h10 - 16h00

18h00 - 19h00

Nível  de 
ensino

Ano de escolaridade Data e Hora

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

1.º Ciclo 1.º ao 4.º ano 7 de setembro; 18h30

2.º e 3.º Ciclos 5.º ao 9.º ano 8 de setembro; 18h30

PERÍODOS LETIVOS

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

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

A informação mais específica dos horários de intervalos de cada turma seguirá no guião a entregar no 
início do ano letivo, pela Educadora, Professora Titular ou Diretor de Turma.



Em caso de necessidade, no final das atividades letivas, existe a possibilidade de os alunos frequentarem 
as seguintes modalidades:

• 1.º Ciclo: atividades de apoio, 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 19 de setembro para o 1.º ciclo e a partir de 3 de 
outubro, para os 2.º e 3.º ciclos, sendo necessária inscrição prévia via e-mail para a secretaria. O horário 
para o 1.º Ciclo é das 16h30 às 17h15 e para os 2.º e 3.º Ciclos das 17h15 às 18h00.

Em setembro, será fornecida informação sobre as atividades extracurriculares, que terão início em 
outubro. Já é tempo de retomarmos uma oferta variada de atividades extracurriculares e, nesse sentido, 
estabelecemos parcerias com entidades como o TinBra, a Entartes e a Cidade Curiosa - Academia de 
Xadrez.

HORÁRIO PÓS-LETIVO

• Livros e Caderneta escolares: os livros dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos estarão à venda no Colégio a partir do 
dia 22 de agosto de 2022.

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

• Carregamento do cartão do aluno: pode efetuar-se através do Portal do Aluno, gerando-se uma 
referência de multibanco para o efeito, sendo cada referência válida por 30 dias.

• 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 ou referência multibanco.

• Apoio financeiro: os documentos serão disponibilizados no Portal do Aluno ou poderão ser 
levantados na Secretaria, a partir de 14 de setembro. Para mais informações, deve contactar-se a 
Secretaria.

• REFEITÓRIO 

Uma das nossas prioridades para o próximo ano letivo prende-se com a melhoria da qualidade e da 
variedade do serviço de refeitório. A partir de setembro, iremos apresentar diariamente três opções de 
ementa: prato normal, prato de dieta e prato vegetariano.

Para que tudo corra bem, e em cada dia a opção de escolha dos alunos não falhe, iremos precisar muito 
da vossa colaboração. Sabemos que a maioria dos Pais/Encarregados de Educação marca as refeições para 
um período de tempo mais alargado (por semana ou por mês). Contudo, para quem o faz diariamente, a 
marcação das refeições no portal ou no quiosque no Colégio terá de ser feita, impreterivelmente, até às 
15h do dia anterior, assim como a anulação da refeição, não havendo lugar depois a marcação.

A partir do próximo ano letivo, iremos melhorar e variar as refeições e dispor de uma nova organização 
do refeitório, pelo que o valor da refeição será de 4€. Esta melhoria que queremos fazer é fruto de uma 
reflexão feita ao longo do ano, que só agora se concretizou.

OUTRAS INFORMAÇÕES



O Colégio tudo continuará a fazer para assegurar o bem-estar e a segurança das nossas crianças, alunos 
e famílias, de forma a que se sintam felizes na sua segunda casa.

Despedimo-nos com votos de um bom descanso e um excelente ano letivo 2022-2023.

A Direção 


