INFORMAÇÕES
ANO LETIVO 2016/2017
Caros pais e encarregados de educação,
Aqui estamos, prontos para o início de mais um ano escolar – desta vez, o 60.º ano ao serviço da
educação. Este 60.º aniversário trará consigo algumas novidades, mas o nosso objetivo e a nossa
paixão são os mesmos de sempre: EDUCAR.
Para que todos possam organizar-se atempadamente, vimos por este meio dar-vos a conhecer
algumas informações importantes relativas ao ano letivo 2016/2017, aproveitando ainda para
desejar a continuação de umas boas férias!

ABERTURA DO ANO ESCOLAR
Data

Horário

Acontecimento
Abertura das atividades para o Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos.

05/09/2016

9h00 - 16h00

Para ir ao encontro da necessidade manifestada pelos pais, e à semelhança do
que tem acontecido em anos anteriores, o Colégio está aberto a partir do dia
05/09, ainda que as atividades letivas se iniciem posteriormente, como consta
abaixo.
Pedimos, pois, que informem a Secretaria do vosso interesse quanto à frequência
dos vossos educandos neste período (de 05/09 a 08/09) para uma melhor
organização das atividades.

08/09/2016
9h00 - 13h00 Início das atividades letivas do Pré-Escolar.
08/09/2016
8h45 - 13h00 Início das atividades letivas do 1.º ciclo.
09/09/2016
8h30 - 13h10
Início das atividades letivas do 2.º e 3.º ciclos.
12/09/2016
Atividades letivas para todos os alunos.
NOTA: Para uma boa ambientação, nos dias em que só há atividades no período da manhã, os alunos
deverão almoçar no Colégio.

REUNIÕES DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Data

Horário

Turmas

06/09/2016

17h30

Pré-Escolar

17h30

1.º e 2.º anos

18h00

6.º ano

18h30

3.º e 4.º anos

19h30

5.º ano

18h00

7.º e 8.º anos

19h30

9.º ano

07/09/2016

08/09/2016

MANUAIS ESCOLARES
Todos os alunos (1.º, 2.º e 3.º ciclos) poderão levantar os manuais escolares, no Colégio,
nos dias 6 e 7 de setembro (entre as 8h30 e as 10h00 e entre as 16h30 e as 18h30).
NOTA: Pede-se o favor de trazerem sacos para os manuais e restante material.

UNIFORME
Desde o primeiro dia, os alunos terão de se apresentar no Colégio devidamente uniformizados.
No dia 8 de setembro (1.º ciclo) e 9 de setembro (2.º e 3.º ciclos), os alunos deverão apresentar-se com o
equipamento desportivo do Colégio.
Recordamos que o uniforme do Colégio é composto por:
 camisa ou polo brancos;
 pullover ou sweatshirt azuis escuros;
 saia / calça ou calção cinzentos;
 meias azuis escuras;
 sapatos tipo vela escuros.
Os ténis só são permitidos nos dias das aulas de Educação Física, com o equipamento próprio da disciplina.
O modelo do uniforme é o que se encontra à venda na Rabina (junto ao Santini de Cascais), havendo
algumas novidades este ano letivo!

OUTRAS INFORMAÇÕES
1. O horário das turmas do 2.º e 3.º ciclos para o ano letivo 2016/2017 será comunicado no dia das
reuniões de encarregados de educação, sendo que a mancha horária será a seguinte:
 Início: 8h30 / Final: 16h10 (para o 3.º ciclo, haverá um dia a sair às 17h05);
 O período do almoço será entre as 13h10 e as 14h20;
 Na 4.ª feira à tarde não haverá atividades letivas para os alunos do 2.º e 3.º ciclos.
2. A partir do dia 19 de setembro de 2016 cobrar-se-á prolongamento:
 aos alunos do Pré-Escolar e do 1.º ciclo que permaneçam no Colégio após as 16h30 (à 6.ª feira,
após as 13h30);
 aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos que permaneçam no Colégio após as 17h00.
NOTA: Constituirão exceção os alunos que participem em atividade(s) que preencha(m) os períodos
considerados acima.
3. Os serviços de almoço (colégio/casa) e de transporte funcionam a partir do dia 8 de setembro de 2016.
4. A informação sobre o horário de recolha dos alunos que optaram pelo transporte do Colégio será feita
oportunamente.
5. A maioria das atividades extracurriculares iniciar-se-á em setembro (em horários a divulgar
oportunamente). A Sala de Estudo funcionará a partir de 12 de setembro de 2016. Quanto às atividades
musicais, o horário das aulas será agendado, como habitualmente, com os respetivos professores.
6. Neste ano letivo, o horário da catequese será o seguinte:
 1.º Ciclo: 6.ª feira, às 8h30;
 2.º e 3.º Ciclos: 3.ª feira, às 12h20.
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