COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
A todos os Pais e Encarregados de Educação

N.ª Ref.ª 296 /3 * 16-08-2018
Assunto: Informações diversas: Ano Escolar 2018/2019

Estimados Pais e Encarregados de Educação
Com as nossas cordeais saudações e votos de bom descanso, entramos em contacto
convosco com o objetivo de proporcionar um conjunto de informações relevantes no âmbito do
funcionamento do Colégio, no próximo ano letivo.
Descrevemos, a seguir, os diversos apartados:

1- DIREÇÃO
Diretora Geral

Irmã Maria Natália Soares dos Santos

cad@cad.edu.pt

Diretora Pedagógica

Professora Maria José Fernandes

dpcad@cad.edu.pt

Administradora

Irmã Olívia Maria Almeida

cadadmin@cad.edu.pt

Coordenador da Pastoral

Professor Luís Adeganha

luis.adeganha@cad.edu.pt

Coordenadora do Préescolar

Educadora Amélia Carvalho

amelia.carvalho@cad.edu.pt

Coordenadora do 1º Ciclo

Irmã Maria da Conceição Gaudêncio

conceicao.gaudencio@cad.edu.pt

Coordenadora do 2º Ciclo

Professora Patrícia Gomes Miguel

patricia.miguel@cad.edu.pt

Coordenadora do 3º Ciclo

Professora Ana Catalão Oliveira

ana.catalao@cad.edu.pt

Coordenador do Ensino
Secundário

Professor Pedro Correia

pedro.correia@cad.edu.pt

Superiora da comunidade

Irmã Maria José Azevedo

mariajose.azevedo@cad.edu.pt

2- SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
- Coordenadora -Teresa Cabaço- Psicóloga - teresa.cabaco@cad.edu.pt

3- CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO 2018-2019
A partir do dia 4 de setembro, todos os alunos que necessitarem, poderão frequentar a escola,
sendo acompanhados pelos Assistentes Educativos.
a) Educação Pré-Escolar: para as crianças dos 3 anos, as atividades terão início no dia 10 de
setembro. Gostaríamos que estes alunos estivessem todos presentes nesse dia, para
iniciar a sua integração e adaptação ao Colégio, sem exclusão das atividades iniciais. Os
alunos dos 4 e 5 anos iniciarão as atividades no dia 12.
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b) Para todos os alunos, do Pré-Escolar (4 e 5 Anos) ao 12º Ano:
Início do 1º Período – 12 de setembro - Termo – 14 de dezembro.
Início do 2º Período – 3 de janeiro – Termo – 5 de abril
Início do 3º Período – 23 de abril – Termo - 5 de junho, para o 9º, 11º e 12º Anos; 14 de
junho, para o 5º, 6º,7º, 8º e 10º; 21 de junho para o Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino
básico.
Interrupção das atividades letivas intercalar: 2 de novembro.
Interrupção das atividades letivas no Carnaval: Início - 4 de março - Termo 8 de
março.
c) Dias em que o colégio estará encerrado:
3 de setembro, dia destinado a formação e abertura do ano letivo para todos os
Educadores Amor de Deus;
2 de novembro, período intercalar;
24 e 31 de dezembro, Natal e Ano Novo;
5 de março, carnaval;
18 de abril, quinta feira santa.
d) Datas importantes ao longo do ano
24 INSIDE, em Cascais - 21 e 22 de setembro
Encontro Voluntariado adultos - 27 de novembro
Jogos Userianos no Porto - 4 a 6 de abril
Peregrinação a Fátima - 28 de abril
Caminho de Santiago, adultos - 30 de abril a 05 de maio
Encontro Mini JADES - 27 e 28 de maio
Festa da Comunidade Educativa - 31 de maio e 1 de junho
Campo voluntariado, alunos - 25 a 29 de junho
Encontro JADES - 27 e 28 de junho
Caminho de Santiago, alunos - 20 a 27 de julho

4- HORÁRIO ESCOLAR
O Pré-escolar inicia a atividade letiva às 9:00h. Para os demais alunos a atividade letiva tem
início às 8:30h. Os horários, a partir do 5º ano, serão divulgados no primeiro dia de aulas.
O cumprimento dos horários estabelecidos é obrigatório para todos os níveis de ensino,
incluindo o Pré-escolar. Os atrasos consecutivos são impeditivos da entrada nas respetivas
salas.
Aos Pais e Encarregados de Educação do Pré-escolar e do 1º Ciclo, que tenham crianças pela
primeira vez no colégio, é permitida a entrada nas salas de aula dos seus filhos entre os dias
10 e 15 de Setembro. A partir desta data o acesso às salas de aula fica interdito com o fim de
se evitar a desestabilização das aulas e penalizar as atividades letivas.
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5- AULAS DE EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA NO 1º CICLO.
Por decisão da Congregação, no próximo ano letivo, a disciplina de Educação Moral e
Religiosa Católica (EMRC) será obrigatória no 1º Ciclo.

6- REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Durante o mês de Setembro, haverá reuniões com os Encarregados de Educação de todos os
níveis. Estas reuniões decorrem em duas fases:1ª fase, no Pavilhão com a presença da
Diretora Geral, da Diretora Pedagógica, do Coordenador de Pastoral e dos Professores do
respetivo nível; 2ªfase realiza-se nas salas de aula com as respetivas
Educadoras/Professoras/Diretores de Turma.
É imprescindível a presença dos Encarregados de Educação nestas reuniões, nas quais
para além dum breve momento de acolhimento, é facultada informação pertinente em ordem
ao bom desenvolvimento educativo.
As reuniões estão distribuídas como se segue:
Pré-escolar – 5 de setembro, às 18:30h
1º Ciclo – 10 de setembro, às 18:30h
2º Ciclo, 5º ano – 11 de setembro, às 18:30h
3º Ciclo – 12 de setembro, às 18:30h
Secundário – 13 de setembro, às 18:30h
2º Ciclo, 6º ano – 17 de setembro, às 18:30h

7- ATIVIDADES DE INÍCIO DE ANO
No dia 12 de setembro, o plano das atividades será o seguinte:
Receção de Alunos em sala de aula
08.30h

Apresentação do Tema do Ano

10.00h

Intervalo

10.30h

Abertura do Ano - Pavilhão

Diretores de Turma

Comunidade Educativa

Encontro por turmas
11.30h

Diretores de Turma
(saída às 12.30 dos alunos a partir do 5ºano)

Saídas:
1º Ciclo – 2º, 3º, e 4º ano. Passeio/visita ao Dino Parque - 14 de setembro
Local: Lourinhã
Partida: 8:30h; regresso: 16:00h
Custo: 17€

3

2º Ciclo – Passeio/visita de estudo ao Monte Selvagem - 14 de setembro

Local: Montemor-o-Novo
Partida: 7:45h; regresso: 18:30h
Custo:18€.
3º Ciclo – Canoagem em Constância e Visita ao Castelo de Almourol – Piquenique em
Constância – 13 de setembro

Local: Constância
Partida: 8:30h; regresso: 17:30h
Custo 19€ - inclui transporte, canoagem e seguro
Ensino Secundário – 27 e 28 de setembro
Curso 1: Coimbra
Curso 2 e 3: Roteiro do Alentejo
Curso 4 e 11º 3: Évora/Alqueva
8- CARTÃO DE ALUNO
Será entregue o cartão magnético aos alunos novos. Os restantes alunos devem trazer o
cartão que já possuíam no ano anterior, o qual continua válido.
No primeiro dia de aulas, iremos verificar quem o não tem. Caso isso aconteça, far-se-á um
novo, que será debitado na mensalidade do mês seguinte.
O uso de cartão é absolutamente obrigatório para entrar no colégio e aceder aos diversos
serviços. Pede-se aos Encarregados de Educação o favor de se corresponsabilizarem neste
assunto, de modo a velarmos todos pela segurança dos alunos e contribuir para o bom
funcionamento do colégio.

CARREGAMENTO DE CARTÕES - O carregamento de cartões passará a ter o valor mínimo
de 1€;

9- CARTÃO DE ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO
Por questões de segurança, dos alunos, a partir deste ano letivo o cartão de Encarregado de
Educação será obrigatório para os pais do pré-escolar e do 1º ciclo. Este deve ser
apresentado sempre que entrarem na escola. O primeiro cartão tem o custo de 2,5€ a ser
faturado na mensalidade de outubro. Quem desejar adquirir mais cartões deve fazer o pedido
na secretaria.

10- PAGAMENTO DA MENSALIDADE
Posteriormente será enviado o regulamento da prática de preços, para o ano letivo 2018-2019.
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11- AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO COLÉGIO
a)

Livros Escolares:

- As listas de todos os livros adotados pelo Colégio para 2018/2019 estão afixadas na
Portaria do Colégio e publicadas no site. A faturação dos livros será feita no ato da
receção dos mesmos.
- Os Encarregados de Educação que entregaram pedido de reserva de livros, poderão
adquiri-los no Colégio a partir do dia 27 de agosto. Recordamos que o pedido de livros
foi feito na totalidade.
- A agenda escolar Amor de Deus, é de uso obrigatório para alunos e Educadores.
É indispensável a apresentação do cartão do aluno no momento de aquisição dos
manuais escolares e material escolar do colégio.

Papelaria: A papelaria estará em funcionamento a partir do dia 27 de agosto. A venda
dos livros decorrerá entre os dias 27 de agosto a 7 de setembro. Alerta-se para o facto do
encerramento do colégio no dia 3, por motivos já referido neste documento.

b) Equipamento de Educação Física: aquisição e o uso do “fato de treino” identificativo do
Colégio são obrigatórios para todos os alunos. É um elemento distintivo, dentro e fora do
espaço escolar, em atividades desportivas e outras que se considere necessário.
c) Farda é obrigatória: a farda é obrigatória para os alunos do Pré-Escolar e do 1º e 2º
Ciclos do Ensino Básico. A boa apresentação na escola, com farda ou outro tipo de
vestuário, faz parte da nossa cultura.

d) Panamás para a Educação Pré-Escolar:
-

Turma 3A – Educadora Amélia - cor: verde

-

Turma 3B - Educadora Telma - cor: amarelo

-

Turma 4A - Educadora Luísa - cor: vermelho

-

Turma 4B - Educadora Leonor - cor: azul-turquesa

-

Turma 5A - Educadora Clara - cor: azul claro

-

Turma 5B - Educadora Catarina - cor: laranja

e) Outro material escolar: o Colégio tem adotado cadernos e dossiês próprios. Os alunos
não devem, por isso, adquirir outros diferentes. Estes serão vendidos na papelaria, assim
como outro material escolar que seja necessário. As listas de material para o pré-escolar,
1º Ciclo e diferentes disciplinas dos restantes ciclos estão afixadas no átrio da papelaria e
no site do colégio.
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12- INSCRIÇÃO DOS ALUNOS EM SERVIÇOS E ATIVIDADES DE COMPLEMENTO
CURRICULAR FACULTATIVAS
a) Prestação de Serviços
- Almoço: Agradece-se aos Encarregados de Educação cujos Educandos vão utilizar o
serviço de Almoço do Colégio e que necessitam de algum tipo de dieta com carácter
permanente, o favor de preencherem na Secretaria uma ficha própria com indicação da
situação, a fim de ser possível preparar cuidadosamente as listas que vão ser fornecidas à
Empresa de Alimentação que serve o Colégio. A inscrição no serviço de refeitório que
implique o aquecimento em estufa, será limitado à disponibilidade de espaço nos
equipamentos.
- Prolongamento de Horário: considera-se prolongamento de horário o período em que os
alunos permanecem no Colégio, entre 17.00 horas e às 19.30 horas. Este serviço está
sujeito a inscrição.
No caso de prolongamento eventual, será cobrada a quantia de 4.00€ por dia, na
mensalidade do mês seguinte.
- Estudo: Haverá estudo obrigatório das 17.00 às 18.00 horas para todos os alunos que
permanecerem no colégio em prolongamento. Este será um espaço “vigiado” onde os
alunos poderão realizar o seu estudo.

b) As Atividades extracurriculares e Parcerias, à exceção da Natação, que terá início a
partir de 14 de setembro, estas atividades começarão a funcionar apenas em outubro. As
turmas serão organizadas ao longo do mês de setembro, durante o qual decorrerão aulas
abertas em todas as atividades propostas, em dias e horário a divulgar no início de
setembro.
Cada modalidade só funcionará se tiver um número mínimo de inscrições.
A tabela de preços para estas atividades e o regulamento pelo qual se regem, estão
disponíveis na secretaria e no site. As inscrições ou desistências de qualquer serviço ou
atividade extracurricular relativamente ao mês seguinte, devem ser feitas até ao dia 15 de
cada mês. Quem o não fizer, terá que pagar na íntegra o mês seguinte.

c) CATEQUESE: o Colégio continuará a proporcionar a oferta da Catequese a quem o
desejar, do 1º ao 6º ano. Esta atividade funcionará em horários não letivos, articulados
com as disponibilidades dos alunos interessados e dos catequistas. Os Encarregados de
Educação ou os alunos interessados, devem fazer a inscrição na secretaria, ao longo do
mês de setembro. A catequese terá início no mês de outubro.
d) Os JADES (Jovens Amor de Deus em Solidariedade): são grupos de educação para a
solidariedade e voluntariado. Podem inscrever-se nestes grupos, alunos a partir do 3º ano
do Ensino básico.
O custo de inscrição nestes grupos é de 5€ anuais, a pagar na mensalidade do mês em que o
aluno se integrar no grupo. Os Encarregados de Educação ou os alunos interessados nesta
atividade devem fazer a inscrição na secretaria, ao longo do mês de setembro.
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13- INFORMAÇÕES - Toda a informação vai sendo atualizada no site do Colégio, pelo que
aconselhamos a sua consulta frequente.

14- EMAIL – pedimos que mantenha atualizada a informação referente ao seu endereço de
correio eletrónico através do nosso e-mail cadsec@cad.edu.pt ou do portal Consulta do
INOVAR.

Despedimo-nos, desejando a todos continuação de boas férias e augurando um novo ano
letivo rico em realizações para todos.

Com a maior consideração,

A Diretora Geral
Irmã Maria Natália Soares dos Santos
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