Informação – Ano Escolar 2018-2019
Aos Pais/Encarregados de Educação – Ensino Básico
Vila Nova de Gaia, 23 de julho de 2018

Ex.mo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação,

Apresentamos algumas informações para o ano letivo 2018/2019:

1. Projeto Educativo e Regulamento Interno
O Projeto Educativo (PE) e o Regulamento Interno (RI) estão disponíveis para consulta na página de internet do Colégio,
assim como nos Serviços Administrativos.

2. Acolhimento matinal e prolongamento de horário
A receção matinal, gratuita, decorre de 2ª a 6ª feira, entre as 7h30 e a hora de início das aulas.
O prolongamento de horário decorre de 2ª a 6ª feira (sala de espera orientada por um auxiliar de educação), entre as 17h00
e as 19h30, consoante inscrição nos Serviços Administrativos e respetivo pagamento.
Salientamos que este é o local onde os alunos devem aguardar os Encarregados de Educação. Pedimos a vossa colaboração
no respeito por esta norma que visa assegurar a monitorização e segurança dos alunos.
Nota: A presença do aluno em outro local que não o que está destinado para este fim será tratada disciplinarmente e
considerada, para todos os efeitos, como prolongamento de horário.

3. Ano escolar
Para os alunos do 1.º ano (1.º ciclo) e 5.º ano (2.º ciclo), a apresentação decorrerá no dia 10 de setembro de 2018, no
período da manhã (das 9h00 às 12h00).
➢ O ano letivo terá o seu início no dia 12 de setembro de 2018, de acordo com o seguinte horário:
● 1.º ciclo – às 9h00, na sala de aula, com a Professora Titular da Turma;
● 2.º e 3.º ciclos – às 8h25, na sala de aula, com o(a) Diretor(a) de Turma.
➢ O primeiro período termina no dia 14 de dezembro de 2018.
➢ O segundo período tem início no dia 3 de janeiro de 2019 e termina no dia 5 de abril de 2019.
Durante o segundo período, entre os dias 4 e 6 de março de 2019, haverá interrupção de aulas.
➢
●
●
●

O terceiro período tem início a 23 de abril e o ano letivo tem o seu termo no dia:
5 de junho de 2019, para os alunos do 9.º ano;
14 de junho de 2019, para os alunos do 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos;
21 de junho de 2019, para os alunos do 1.º ciclo (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos).

4. Provas Finais e Provas de Aferição
Os alunos do 9.º ano realizam Provas Finais de Ciclo de acordo com as seguintes datas:
● Português – dia 21 de junho de 2019, às 9h30;
● Matemática – dia 27 de junho de 2019, às 9h30.
Os alunos do 2.º ano realizam as seguintes Provas de Aferição:
● Expressões Artísticas e Físico-Motoras - entre 2 e 10 de maio de 2019;
● Português e Estudo do Meio – dia 17 de junho de 2019, às 10h00;
● Matemática e Estudo do Meio – dia 19 de junho de 2019, às 10h00.
Os alunos do 5.º ano realizam as seguintes Provas de Aferição:
● Educação Física – entre 20 e 29 de maio de 2019
● Matemática e Ciências Naturais – dia 6 de junho de 2019, às 11h00
● História e Geografia de Portugal – dia 12 de junho de 2019, às 11h30.
Os alunos do 8.º ano realizam as seguintes Provas de Aferição:
● Português – 6 de junho de 2019, às 9h30; Português Língua Segunda – 6 de junho de 2019, às 09h30
● História e Geografia – dia 12 de junho de 2019, às 09h30.

5. Sala de estudo.
No decorrer do ano letivo, o Colégio coloca à disposição dos alunos Salas de Estudo, orientadas por professores de
diferentes áreas disciplinares, de acordo com o nível de ensino de cada aluno, que funcionarão após as 17h00, de 2.ª a 6.ª
feira. A utilização da sala de estudo requer uma inscrição e o respetivo pagamento.
6. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).
As inscrições nas AEC decorrerão durante o mês de setembro. Estas atividades só se realizarão mediante número mínimo
de inscrições. Terão início no dia 1 de outubro de 2018 e terminam conforme calendário a atribuir a cada AEC. Funcionam
de 2.ª a 6.ª feira após as 17h00.
7. Reuniões com Pais/Encarregados de Educação.
As reuniões de início de ano letivo decorrerão na data e hora a seguir indicada:
Ano
1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7º
8.º
9.º

Data
6 setembro
10 setembro
10 setembro
10 setembro
7 setembro
7 setembro
12 setembro
13 setembro
14 setembro

Horário
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
19h00
18h00
18h00
18h00

8. Pontualidade e assiduidade.
A pontualidade e a assiduidade são princípios fundamentais a considerar na ação educativa e, gradualmente, interiorizados
pelas crianças. Deste modo, solicitamos que o(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação contribua para a concretização
deste objetivo sendo assíduo e pontual. Lembramos que a assiduidade e a pontualidade são aspetos tidos em consideração
na avaliação dos alunos.

9. Uniforme dos alunos.
O uso do uniforme é obrigatório. Sem ele, nenhum aluno do Ensino Básico entrará nas instalações do Colégio.
10. Cartão de identificação.
A identificação do aluno será efetuada através de um cartão, que permite o acesso ao bar, centro de cópias e pagamento
de refeições, pelo que deverá acompanhá-lo sempre.
O controlo de acesso dos alunos ao Colégio, dos Pais e dos Encarregados de Educação será efetuado através de cartão de
identificação, que deverá ser adquirido nos Serviços Administrativos.
A utilização do sistema de controlo de acesso ao Colégio (torniquetes) ocorre habitualmente nos seguintes períodos:
● manhã: a partir das 7h30 até às 9h00.
● almoço: a partir das 12h00 até às 14h00.
● tarde: a partir das 16h00 até às 19h30.
Durante estes períodos, estará um funcionário da Instituição, junto dos torniquetes, a apoiar a entrada/saída das
alunos/Pais/Encarregados de Educação.

11. Contrato simples de apoio às famílias.
O Colégio organiza o processo de candidatura de cada aluno ao apoio do Contrato Simples do Ministério da Educação,
permitindo que as famílias se candidatem a um apoio financeiro por parte desta entidade, conforme os seus rendimentos.
Os impressos para requerer este apoio devem ser solicitados e entregues nos Serviços Administrativos do Colégio,
devidamente preenchidos, durante o mês de setembro.

12. Parque de estacionamento.
Conforme o Regulamento Interno, os Pais e Encarregados de Educação, quando necessitarem de tratar de assuntos
respeitantes aos seus educandos, poderão utilizar o parque de estacionamento, após identificação junto do segurança, pelo
período necessário ao tratamento do assunto em causa.

13. Contactos do diretor.
Para algum assunto que pretendam tratar diretamente, devem usar o endereço de correio eletrónico: diretor@colgaia.pt

Votos de boas férias. Encontramo-nos em setembro.
Os nossos cumprimentos.

Pe. António Manuel Barbosa Ferreira
O Diretor e Diretor Pedagógico.

