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A todos os Pais e Encarregados de Educação 

 

N.ª Ref.ª 169/3 * 06/08/2020 

Assunto: Informações diversas: Ano Escolar 2020/2021 

 

Estimados Pais e Encarregados de Educação, 

Com votos de boa saúde para todos, os que já se encontram de férias e os que se encontram 

a trabalhar, entramos em contacto para lhes dar a conhecer a organização do próximo ano letivo, 

por forma a que se vão situando e planificando a vida familiar.   

 

 

1-  DIREÇÃO 

 

2-  SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

        - Coordenadora -Teresa Cabaço - Psicóloga - teresa.cabaco@cad.edu.pt 

 

3-  CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO 2020/2021 

A partir do dia 1 de setembro, todos os alunos que necessitem, poderão frequentar a escola, 

sendo acompanhados pelos Assistentes Educativos. 

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 Pré-escolar Educadora Amélia Carvalho amelia.carvalho@cad.edu.pt 

Coordenadora do 1º Ciclo Professora Ana Isabel Marques  

Professora Cátia Afonso, em 

substituição, no 1º semestre 

ana.marques@cad.edu.pt 

catia.afonso@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 

mailto:cad@cad.edu.pt
mailto:teresa.cabaco@cad.edu.pt
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a) Pré-Escolar: para as crianças dos 3 anos, as atividades terão início no dia 9 de setembro. 

Gostaríamos que estes alunos estivessem todos presentes nesse dia, para serem 

acolhidos e iniciar a sua integração e adaptação ao Colégio.  

b) Os alunos dos 4 e 5 anos iniciarão as atividades no dia 14. 

c) 1º Ano: as atividades terão início no dia 11 de setembro. O ideal é que todos estes  alunos 

estejam presentes neste dia para serem acolhidos e iniciar a sua integração e adaptação 

ao 1º ano de escolaridade.  

d) Para todos os alunos, do Pré-Escolar (4 e 5 Anos) ao 12º Ano:  

 
Calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas 

 
Semestres 

 
Início 

 
Termo 

1º Semestre 14 de setembro 
 

22 de janeiro 
 

2º Semestre 1 de fevereiro 

  9 de junho: 9º/11º/12ºanos 

15 de junho:7º/8º/10º anos 

30 de Junho: Pré-escolar,1º e 2ºciclo 

 

 

 
Interrupções das atividades educativas e letivas 

 

 
Semestres Início 

 
Termo 

 

1º Semestre 

11 de novembro 

23 de dezembro 

25 de janeiro 

13 de novembro 

  3 de janeiro 

29 de janeiro 

2º Semestre 
15 de fevereiro 

29 de março 

17 de fevereiro 

  5 de abril 

 

e) Dias em que o colégio estará encerrado: 

24 e 31 de dezembro, Natal e Ano Novo (respetivamente);  

16 de fevereiro, carnaval; 

1 de abril, quinta-feira santa; 

11 de junho, sexta-feira. 

 

4-   HORÁRIO ESCOLAR 

Os horários das turmas serão organizados, como em anos anteriores, mediante critérios 

pedagógicos que sejam promotores do sucesso das aprendizagens e terão em consideração 

as necessidades e as regras de higiene e segurança vigentes, com a redução possível do 

tempo de permanência dos alunos em sala de aula e na escola.  
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Para tal, no 2º, 3º Ciclos e Secundário, os horários contemplam o desdobramento das turmas 

em algumas disciplinas, bem como o alargamento da aprendizagem por Projetos, entre outras 

dinâmicas que apresentaremos no início do ano, nas primeiras reuniões agendadas para 

setembro, com os encarregados de educação. Os horários das turmas do 9º ao 12º ano 

incluem a realização de aulas online, em algumas disciplinas. Essas aulas estão assinaladas 

nos horários das respetivas turmas com a sigla S.V. 

 

O Colégio estará aberto, nos dias úteis, a partir das 7.30h.  

 

O Pré-escolar inicia a atividade letiva às 9:00h. Para os demais alunos a atividade letiva tem 

início às 8.30h. 

 

Os horários das turmas, desde o 5º ao 12º anos, já estão disponíveis para consulta no 

programa Inovar. 

 

O cumprimento dos horários estabelecidos é obrigatório para todos os níveis de ensino, 

incluindo o Pré-escolar. Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença COVID-19 

e mantendo como prioridade as condições de segurança de toda a comunidade educativa, 

estabelece-se um regime excecional de interdição da entrada, estacionamento e circulação dos 

Pais e Encarregados de Educação, no espaço escolar. Nas reuniões de início de ano, será 

proporcionada informação mais detalhada acerca da circulação automóvel no Colégio. 

 

Todas as atividades letivas são desenvolvidas nos termos da legislação em vigor, sendo 

implementadas as regras específicas com vista ao cumprimento das orientações das 

autoridades de saúde e definidas no Plano de Contingência do Colégio.  

 

O uso de máscara é obrigatório para alunos a partir do 2º ciclo. 

Os alunos do 1º ciclo deverão usar máscara, no momento de entrada e saída do Colégio. 

A entrada e saída dos alunos do 2º e 3º Ciclos será feita pela portaria 2; no caso dos alunos do 

Pré escolar, 1º Ciclo e Ensino Secundário, pela portaria 3. 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação do Pré-escolar (3 anos) e do 1º Ciclo (1º ano), é 

permitida a entrada nas salas de aula dos seus filhos, unicamente, no 1º dia de aulas: 9 de 

setembro, no caso dos 3 anos e 11 de setembro, no 1º ano. A partir desta data, o acesso às 

salas de aula, por parte dos Pais/E.E., fica interdito. 

 

5-  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, com a presença da Diretora Geral, da 

Diretora Pedagógica e do Coordenador do respetivo Ciclo; 2ª fase realiza-se com as 

respetivas Educadoras/Professoras Titulares/Diretores de Turma. 

É imprescindível a presença dos Encarregados de Educação nestas reuniões, nas quais 

para além de um breve momento de acolhimento, é facultada informação pertinente em ordem 

ao bom desenvolvimento educativo. 

Exceto as reuniões dos 3 anos, todas as outras, que se indicam a seguir, serão online. 
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As reuniões estão distribuídas como se segue: 

 Reuniões Presenciais: Anfiteatro do jardim Padre Usera  

Pré-escolar - 3 de setembro: 3 anos A, às 8:30h e 3 anos B às 18.30h 

  

 Reuniões Online: 

Pré-escolar: 4 e 5 anos: 7 de setembro, às 18.00h 

2º Ciclo - 5º ano: 7 de setembro, às 18:30h; 6ºano, às 19.00h 

1º Ciclo - 3º e 4º ano: 8 de setembro, às 18:00h; 1º e 2º ano: 9 de setembro, às 18:00h  

3º Ciclo - 7º ano: 8 de setembro, às 18.30h; 8º ano: 8 de setembro, às 19.00h; 9º ano: 9 de 

setembro, às 18:30h 

Secundário – 10º ano: 9 de setembro, às 19.00h; 11º ano:10 de setembro, às 19.00h; 12º 

ano:10 de setembro, às 18.30h 

 

6-  ATIVIDADES DE INÍCIO DE ANO  

No dia 14 de setembro, o plano das atividades será o seguinte: 

08.30h 
Receção de Alunos em sala de aula 

Apresentação do Tema do Ano 

Professoras Titulares e 

Diretores de Turma 

A partir das 9:30, as aulas decorrerão de acordo com o horário de cada turma. Nesse dia 

não haverá aulas à tarde para os alunos, a partir do 5º ano. 

 

7-  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 tem o valor mínimo de 1€; 

 

8-  CARTÃO DE ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO/ACOMPANHANTE        

Para os Encarregados de Educação/Acompanhantes, cujos alunos não têm saída livre, é 

obrigatório apresentar o respetivo cartão, no momento de saída do seu educando. 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. 
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9-  PAGAMENTO DA MENSALIDADE e OUTROS SERVIÇOS 

Informam-se os Encarregados de Educação que, para otimização dos serviços financeiros e 

evitar deslocações ao Colégio, a partir do próximo mês de setembro, as faturas serão 

emitidas com referência multibanco.  

Devido à dificuldade de identificação das transferências bancárias, abolimos este meio 

de pagamento.  

 

10-  AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO COLÉGIO 

a) Livros Escolares:  

 As listas de todos os livros adotados pelo Colégio para 2020/2021 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 entre o dia 24 de agosto e o dia 9 de setembro. 

 A entrada para a aquisição dos livros e equipamentos será efetuada pela portaria 2. O 

horário decorrerá entre as 8.15 às 12.30 e entre as 14 às 16.00. 

  O horário deste serviço decorrerá entre as 8.30 e as 16.00. Recordamos que o 

pedido de livros foi feito na totalidade e é faturado 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.  

Artigos de Papelaria:  a papelaria estará em funcionamento a partir do dia 24 de 

agosto.  

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  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 Luísa - cor: vermelho 

 Turma 3B - Educadora Leonor - cor: azul turquesa 

 Turma 4A - Educadora Clara - cor: azul claro 

 Turma 4B - Educadora Catarina - cor: laranja 

 Turma 5A - Educadora Amélia - cor: verde 

 Turma 5B - Educadora Telma - cor: amarelo 

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 
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para o pré-escolar, 1º Ciclo e diferentes disciplinas dos restantes ciclos estão afixadas no 

átrio da papelaria e no site do colégio.  

 

11-  INSCRIÇÃO DOS ALUNOS EM SERVIÇOS E ATIVIDADES DE COMPLEMENTO 

CURRICULAR, FACULTATIVAS 

a) Prestação de Serviços  

A organização dos almoços está concebida de modo a garantir o cumprimento 

das regras de higiene e segurança. 

 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 as 17.00 horas e as 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 das 17.00 às 18.00 horas para todos os alunos que se 

inscreveram em prolongamento. Este será um espaço “vigiado” onde os alunos 

poderão realizar o seu estudo. 

b) Atividades extracurriculares e Parcerias: 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. 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) 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 – catequese e JADES - é de 5€ anuais, a pagar no ato da 

inscrição.  
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12-  INFORMAÇÕES - Toda a informação vai sendo atualizada no site do Colégio, pelo que 

aconselhamos a sua consulta frequente. 

 

13-  EMAIL – Pedimos que mantenham atualizada a informação referente ao seu endereço de 

correio eletrónico no portal “INOVAR Consulta”, ao qual acede a partir da página WEB do 

Colégio.  

As credenciais para aceder ao Inovar Consulta são: para o Login, utilizar o número 

mecanográfico, e para a Password, o número de identificação civil, no caso dos que têm 

nacionalidade portuguesa, e o número do cartão de residência/passaporte, para os 

restantes. 

 

Confiantes na inspiração que nos trará o nosso lema anual, “Semeia, cuida e colhe” e na 

cooperação de todos os intervenientes no processo educativo, formulamos votos de um feliz 

descanso e um recomeçar do próximo ano letivo cheio de esperança e mútua 

disponibilidade para assumir tudo o que de bom vai acontecer e qualquer contratempo com 

que nos possamos defrontar.  

 

 

A todos a nossa saudação calorosa, juntamente com votos de boa saúde e progressos nas 

atividades de cada um. 

 

 

 

  

 

 

  

 

A Diretora Geral 

________________________________ 

(Irmã Maria Natália Soares dos Santos) 

 

 


