COLÉGIO DO AMOR DE DEUS
A todos os Pais e Encarregados de Educação
N.ª Ref.ª: 311/3 * 20.08.2015
Assunto: Informações diversas: Ano Escolar 2015/2016
Exmo/a Senhor/a Encarregado/a Educação,
Através da presente circular, e a fim de que todos os Encarregados de Educação tomem conhecimento
dos aspetos mais importantes quanto ao funcionamento do Colégio no próximo ano letivo, vimos informarvos sobre os seguintes pontos:

1- DIREÇÃO
-

Diretora Geral - Irmã Helena Oliveira
Diretora Pedagógica – Professora Maria José Fernandes
Administradora – Irmã Olívia Almeida
Coordenadora Pastoral – Professor Luís Adeganha
Coordenadora Pré-escolar - Educadora Amélia Carvalho
Coordenadora 1º Ciclo – Professora Irmã Maria da Conceição Gaudêncio
Coordenadora 2º Ciclo - Professora Patrícia Gomes Miguel
Coordenadora 3º Ciclo - Professora Ana Catalão Oliveira
Coordenador Ensino Secundário - Professor Pedro Correia

2- SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
- Coordenadora - Psicóloga Teresa Cabaço

3- CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO 2015-2016
a) Educação Pré-Escolar: Para as crianças que vêm para o Colégio pela primeira vez, as atividades terão
início no dia 9 de setembro, quarta-feira. Gostaríamos que estes alunos estivessem todos nesse dia, para
se irem adaptando à escola. No entanto, a partir do dia 1 de setembro, todos os alunos que precisarem
poderão frequentar a escola, onde serão acompanhados pelas Auxiliares de Educação.
b) Para todos os alunos do Pré-Escolar (4 e 5 Anos) ao 12º Ano:
Início 1º Período – 15 de setembro, terça-feira - Termo – 17 de dezembro, quinta-feira.
Início 2º Período – 4 de janeiro, segunda-feira – Termo - 18 de março, sexta-feira.
Início 3º Período – 4 de abril, segunda-feira – Termo - 3 de junho, sexta-feira, para o 9º, 11º e 12º
Anos; 9 de junho, quinta-feira, para o 1º Ciclo e os restantes anos.
Interrupção das atividades letivas no Carnaval: Início 8 de fevereiro, segunda-feira – Termo 12 de
fevereiro, sexta-feira.

4- HORÁRIO ESCOLAR
O Pré-escolar inicia a atividade letiva às 9:00h. Para os demais alunos a atividade letiva inicia às 8:30h. O
horário, a partir do 5º ano, será afixado no primeiro dia de aulas.
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5- REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Durante o mês de Setembro haverá reuniões com os Encarregados de Educação. É importante e
indispensável a sua presença nestas reuniões. Há sempre informação importante e oportuna que é
fornecida. A primeira parte da reunião será realizada com a Diretora Geral e a Diretora Pedagógica, no
Pavilhão. A segunda parte decorre com as Educadoras/Professores/Diretores de Turma nas respetivas
salas de aula.
Calendário das reuniões:
Pré-Escolar.
1º Ciclo:
2º Ciclo:
3º Ciclo:
Secundário:

7 de setembro, às 18:30h;
8 de setembro, às 18:30h;
9 de setembro, às 18:30h;
10 de setembro, às 18:30h;
11 de setembro, às 18:30h.

6- ATIVIDADES DE INÍCIO DE ANO –
No dia 15 de setembro, o plano das atividades será o seguinte:
08.30h

Receção de Alunos em sala de aula –
apresentação do Tema do Ano

10.00

Intervalo

10.30

Abertura do Ano - Pavilhão

11.30

Encontro por turmas
(saída às 12.30 dos alunos a partir do 5ºano)

Diretores de Turma

Direção e Professores
Diretores de Turma

No dia 16 de setembro, realizaremos um PASSEIO/ATIVIDADE DE CONVIVIO com o objetivo de ajudar os
alunos a uma melhor integração, a saber:
1º ano: os alunos permanecem no Colégio em atividades de integração.
2º, 3º e 4º ano: Atividades lúdicas/convívio na Praia da Duquesa - Cascais
Saída: 9:30h - Regresso: 15:30h.
Todos os alunos deverão apresentar-se no Colégio às 8:30h. O almoço e o lanche são da responsabilidade de
cada um.
Preço: 4.50 €
2º Ciclo- Atividades /Convívio na Quinta do Castelo
Saída: 8:30h - Regresso às 16:45h
Todos os alunos deverão apresentar-se no Colégio às 8:30h.Deverão usar a farda do Colégio, calçado
confortável e Chapéu.
O almoço está incluído no valor da atividade e os lanches são da responsabilidade de cada um.
Preço: 12.50 €
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3º Ciclo- Atividades/ em Sintra
Saída: 8:30h - Regresso às 16:30h
Período da manhã:
7º ano: Prova de Orientação no Parque da Pedra Amarela;
8º ano: Passeio Lúdico no Parque do Pisão;
9º ano: Teatro «Os Lusíadas» na Quinta da Regaleira e passeio na vila de Sintra.
Período da tarde
Pelas 13h00, Piquenique e jogos interturmas de todos os alunos do 3º Ciclo
O almoço e o lanche e a água para o piquenique, são da responsabilidade de cada um. Devem também
levar roupa e calçado confortável
Preço: 11 €
Secundário – os alunos permanecem no Colégio em atividades letivas, uma vez que, no início do mês de
outubro, em data a determinar, serão realizadas as Visitas de Estudo culturais, no âmbito dos diferentes
cursos, que terão a duração de dois dias, nas quais participarão todos os alunos do Secundário.

7- CARTÃO DE ALUNO – Irá ser entregue o cartão magnético aos alunos novos. Os restantes alunos devem
trazer o cartão que já possuíam no ano anterior porque 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. Pede-se a colaboração dos Encarregados de Educação, no sentido de que todos os alunos
tragam o respetivo cartão, para que o funcionamento dos serviços escolares e a entrada dos alunos
decorra sem problemas.

8- AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO COLÉGIO
a) Livros Escolares:
- As listas de todos os livros adotados pelo Colégio para 2015/2016 estão afixadas na Portaria do
Colégio e publicadas no site. A faturação dos livros será feita no ato da receção dos mesmos.
- Os alunos a partir do 1º Ano de escolaridade, que entregaram pedido de reserva de livros, poderão
adquiri-los no Colégio a partir do dia 24 de agosto. Recordamos que o pedido de livros foi feito na
totalidade. É muito importante, a apresentação do cartão do aluno no momento de aquisição dos
manuais escolares e material escolar do colégio.
b) Equipamento de Educação Física: A aquisição e o uso do “fato de treino” identificativo do Colégio são
obrigatórios para todos os alunos. Este será um elemento distintivo dentro e fora do espaço escolar
em atividades desportivas e outras que se julguem necessárias.
A farda é obrigatória: para os alunos do Pré-Escolar e do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico.
Panamás, para a Educação Pré-Escolar:
-

Infantil – 3 A– Educadora Amélia– cor: verde;
Infantil --3 B- Educadora Telma – cor: amarelo;
Infantil – 4 A - Educadora Luísa - cor: vermelho;
Infantil – 4 /5 anos - Educadora Leonor – cor: azul-turquesa;
Pré A – 5 anos - Educadora Clara – cor: azul claro;
Pré B – 5 anos - Educadora Catarina – cor: laranja.

c) 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
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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.
d) Papelaria: A papelaria estará em funcionamento a partir do dia 24 de agosto.

9- INSCRIÇÃO DOS ALUNOS EM SERVIÇOS E ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR FACULTATIVAS
a) Prestação de Serviços
- Almoço: São atendidos todos os pedidos de Almoço e Serviço de Refeitório. Em relação ao Serviço
de Refeitório, os pedidos que forem feitos a partir de agora terão que ser analisados para ver se há
capacidade de resposta. 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.
- Prolongamento de Horário: considera-se prolongamento de horário o período em que os alunos
ficam no Colégio a partir das 17.00 horas até às 19.30 horas. Os alunos ficarão acompanhados em
recreio.
- Estudo: Haverá estudo obrigatório das 17.00 às 18.00 horas para os alunos cujos Encarregados de
Educação assim o requeiram. Haverá a possibilidade de pedir este serviço mensalmente ou para dias
específicos, na Secretaria.
NOTA: Aconselhamos todos os Encarregados de Educação que têm necessidade de manter os seus
educandos a partir das 17.00 horas que os inscrevam no estudo para que os mesmos possam
aproveitar o tempo em que permanecem na escola.
Os alunos que não requisitarem o Prolongamento ou Estudo, devem abandonar as instalações do
Colégio até às 17.00h. Sempre que se verificar a sua permanência após o referido horário, será
cobrada a quantia de 3,5 € por dia, na mensalidade do mês seguinte.
b) As Atividades de Complemento Curricular e Parcerias, à exceção da Natação, que terá início a partir
de 1 de setembro, começarão a funcionar apenas em outubro. As turmas serão organizadas ao longo
do mês de setembro, pelo que a indicação de inscrição em qualquer uma dessas modalidades não
significa garantia de vaga.
Cada modalidade só funcionará se tiver um número mínimo de inscrições.
A tabela de preços para estas atividades já está disponível 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 ou
não poderá realizar a sua inscrição.
c) A Catequese é uma atividade de frequência gratuita e terá também o seu início apenas no mês de
outubro. Para os alunos do 1º Ciclo será ministrada em situação normal de sala de aula, abrangendo
toda a população escolar. A partir do 5º ano de escolaridade, será em sessões fora do horário letivo,
que funcionarão no final das aulas de acordo com o horário de cada turma e disponibilidade dos
catequistas, devendo os Encarregados de Educação ou os alunos interessados nesta atividade fazer
a inscrição na secretaria ao longo do mês de setembro.
d) Os JADES são grupos de educação para a solidariedade e voluntariado e podem inscrever-se 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, devendo os Encarregados de Educação ou
os alunos interessados nesta atividade fazer a inscrição na secretaria ao longo do mês de setembro.
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10- INFORMAÇÕES - Toda a informação vai sendo atualizada no site do Colégio, pelo que aconselhamos a
sua consulta frequente.

11- EMAIL – pedimos que mantenha atualizada a informação referente ao seu endereço de correio
eletrónico através do nosso e-mail cadsec@cad.edu.pt.
Despedimo-nos, desejando a todos uma continuação de boas férias. Até setembro se Deus quiser.

A Diretora Geral
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