
• Caléndario escolar 
 
Ano letivo 2020/21 
 

Férias Inicio Fim 
Natal 19 Dezembro 3 Janeiro 
Carnaval 15 Fevereiro 16 Fevereiro 
Páscoa 27 Março 5 de Abril 

 
As aulas do 1.º período começam no dia 7 de setembro de 
2020, e terminam a 18 de dezembro. 
 
O 2.º período começa no dia 4 de janeiro de 2021 e termina 
a 26 de março de 2021. 
 
O 3.º período começa a 6 de abril de 2021, e termina em 
datas diferentes consoante os anos de escolaridade: para o 
pré-escolar e primeiro ciclo as aulas terminam a 30 de junho. 
 

 
Períodos letivos 

 
Inicio 

 
Fim 

1º Período 
 

7 setembro 18 dezembro 

Interrupção letiva 
 

29 outubro 30 outubro 

2º Período 
 

4 janeiro 26 março 

Interrupção letiva 
 

15 fevereiro 17 fevereiro 

3º Período 6 abril 30 junho 
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 • Provas de aferição 2.º ano. 
 
As provas de aferição são realizadas pelos alunos do 2.º ano 
e permitem obter, de forma imparcial, dados sobre o 
progresso escolar dos alunos. Não contam para a avaliação. 
As provas são realizadas em duas fases, a primeira 
constituída pelas provas de Expressão Artísticas, e 
Educação Física, e a segunda por Matemática Português e 
Estudo do Meio. Estas provas serão realizadas no colégio 
nas datas indicadas. 
 

 
 

Ano Prova Data 
2º ano Educação artística 

Educação física 
Português  
Matemática 
Estudo do Meio 

3-11 de maio 
3-11 de maio 
18 de Junho 
16 de junho 
16 e 18 de Junho 

 
• Horários do Colégio  

 
Creche 09:30 – 16:30 
Pré-escolar 09:30 – 16:30 
1º Ciclo  08:45 – 12:30 14:00 – 16:45 
Sala de Estudo 17:00 – 18:00 
Horários online 09:00 – 16:00 

 
 
 

 

 

 

 • Plano Curricular Pré-escolar 
 

Componentes do currículo 
Carga Horária 

Semanal 
Área da Formação pessoal e social. 
Área do conhecimento do mundo. 
Domínio da Linguagem oral e 
abordagem à escrita. 
Domínio da Matemática 
Domínio das expressões 

 
 
Mínimo 25 horas 

Expressão musical 
1 hora 3 anos 
1h30m 4 e 5 anos 

Educação Física-motora 1h40m 
Competências Pessoais e Sociais  30 m  
Oferta complementar 

TIC - Tecnologias de informação 30m 3 e 4 anos 
45m 5 anos 

English Plus 1 h 3 e 4 anos 
2 h 5 anos 

 

 



 
   

• Plano Curricular 1º Ciclo 
 

Componentes do currículo Carga Horária Semanal 
Português Mínimo 7 Horas 
Matemática Mínimo 7 Horas 
Estudo do Meio Mínimo 3Horas 
Educação Física 2 Horas 
Expressão Musical 1 Hora 
Expressão Plástica e Dramática 1h30m 
Apoio ao estudo 1h30m 
TIC - Tecnologias de 
Informação 

1Hora 

English Plus 1º 4 tempos 
2º,3º e 4ºano 5 tempos 

Cidadania e Desenvolvimento / 
Formação Pessoal e Social 

45m 

 
 

 

 

• Cambridge English 
 
Todos os anos, os nossos alunos são avaliados para os níveis 
indicados pela coordenadora do currículo de English Plus. 
Estas provas são realizadas pelos examinadores do 
Cambridge English e são de carácter facultativo.  
Normalmente são realizadas no mês de maio.   

Os manuais de Inglês serão adquiridos através do Colégio e 
debitados na fatura de setembro.  

 

 

 

  
• Tecnologias de Informação 

 
Os alunos do Pré-escolar e 1º ciclo têm no seu currículo 
a disciplina de TI, com conteúdos adaptados às idades. 
Desde cedo iniciamos o contacto com estas tecnologias 
com especial atenção para a segurança online. 

• Acesso ao Office 365 e seus aplicativos (todos 
os alunos) 

• Programa One to All – Pré-escolar 
• Programa One to One – 1º Ciclo 
• Escola Virtual (as credenciais de acesso serão 

entregues no início do ano letivo)  
Os pais que estiverem interessados em consultar o 
programa curricular em detalhe podem fazê-lo através 
do site em: https://externatorainhadonaamelia.pt 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 • Open day 
Neste dia todas as atividades extracurriculares estarão 
abertas para que as crianças as possam experimentar, 
conhecer os seus professores e atividades. 
Neste dia todos os alunos deverão calçar ténis, e trazer 
vestido o equipamento de ginástica. 
Os alunos que fizerem natação deverão trazer numa 
mochila à parte fato de banho e touca, chinelos e toalha. 

2 Setembro 3 Setembro 4 Setembro 
Manhã Natação  

10h/12h English 
Plus Pré-escolar 

10h/12h Ballet 09:00 1º ano 

10h/12h Hip hop Guitarra 09:30 3 anos 
 Violino 10:00 4 anos 
  10:30 5 anos 
  11:00 2º ano 
  11:30 3º ano 

Tarde 12:00 4º ano 
14h/16hTeatro  Piano 14h/16h 14:30/16:30 Ioga 

  15h/16:30 Judo 
  
As aulas extracurriculares terão o seu início em Outubro 
 

  
•  Portal da escola 

 
O portal da escola é reservado a pais e encarregados de 
educação e tem como objetivo fornecer as indicações 
necessárias relativamente a: 
 

• Horários 
• Planos de atividade (agenda) 
• Calendarização de testes 
• TPC com a indicação da data de entrega. 
• Faltas (Material, Disciplinares, Presença, 

Pontualidade) 
• Justificação de faltas. 
• Sumários 
• Registos de avaliação 
• Informações gerais/circulares 
• Regulamentos e Projetos de Escola  
• Ementas 
• Conta corrente e outras informações de âmbito 

administrativo. 
 

 

Imagem do portal para melhor identificação 
 
Os pais poderão efetuar o acesso a partir do site do 
colégio, ou em:  
 
https://portalexternatorainhadonaamelia.paae.pt/ 
 
No início do ano letivo (Setembro) serão enviadas por 
mail aos pais dos novos alunos as credenciais de acesso.  



 

 

• Farda do Colégio – Meninas 
 
A utilização de farda por parte dos alunos do Colégio é de 
carácter obrigatório.  
 
Camisa branca com monograma do colégio 
Casaco verde com vivos a vermelho e monograma do 
colégio. 
Vestido de xadrez 
Meias verdes ou azuis 
Equipamento de ginástica constituído por fato de treino 
azul escuro, T-shirt branca, calções brancos (todos os 
artigos com monograma do colégio) sapatilhas de ginástica 
com meia branca 
Saco vermelho em sarja com nome do colégio 
 
As fardas encontram-se à venda no 4º Piso do El Corte 
Inglês. 

 
• Farda do Colégio – Meninos 

 
A utilização de farda por parte dos alunos do Colégio é de 
caracter obrigatório.  
 
Camisa branca com monograma do colégio 
Pulôver verde com vivos a vermelho e monograma do 
colégio. 
Calções Verdes 
Meias verdes ou azuis 
Equipamento de ginástica constituído por fato de treino 
azul escuro, T-shirt branca, calções brancos (todos os 
artigos com monograma do colégio) sapatilhas de ginástica 
com meia branca 
Saco vermelho em sarja com nome do colégio. 
 
As fardas encontram-se à venda no 4º Piso do El Corte 
Inglês 
 

  

 
 

  
• Equipamento Desporto 

 
O Equipamento de Ginástica é composto: 
 
T-shirt branca com a identificação do colégio 
Calções de ginástica com identificação do colégio 
Fato de treino azul com identificação do colégio 
Sapatilhas de ginástica 
 
 

 
 



• FARDA – especial face à pandemia 
 
Creche e Pré-Escolar 
Os alunos da Creche e do Pré-Escolar deverão adquirir 
na loja “Guanabara” bibes, que serão obrigatoriamente 
utilizados no colégio por cima da farda/equipamento de 
ginástica (Até indicação contrária, os alunos da creche e 
Pré-escolar, deverão trazer vestido sempre o 
equipamento de ginástica, enquanto as temperaturas o 
permitirem).  
Os bibes terão de ser trocados e levados para casa 
diariamente.  
Os meninos da creche e pré-escolar têm de ter no 
colégio, para além do bibe, umas sapatilhas (pré-
escolar) e uns sapatos para utilizar apenas no nosso 
espaço. 
 
1º Ciclo 
Os alunos do 1º Ciclo deverão ter no seu cacifo/sala para 
uso exclusivo na escola: sapatilhas, camisola da farda, 
camisola de fato de treino, camisa da farda  e t-shirt 
branca. 
Esta roupa será trocada à chegada do aluno e retirada e 
desinfetada ao final do dia e guardada novamente no 
cacifo. 
 
Para todos os alunos 
Nos dias de educação física os alunos deverão vir 
equipados com o fato de ginástica e assim ficarão até ao 
final do dia. 
Nos dias em que não têm educação física deverão vir 
devidamente fardados. 
Nos dias de Natação deverão vir de fato de treino e 
trazer já vestido o fato de banho. 

 

 
 

Farda  
Especial face à 

pandemia 

 
 

 

Saúde 

 

• Informações importantes saúde 
 
Não serão administrados quaisquer medicamentos sem 
autorização dos Pais. 
Em caso de uma criança começar a manifestar sinais de 
doença, os pais serão de imediato, informados de modo a 
que os possam vir buscar. 
Qualquer criança que apresente ou desenvolva no colégio 
febre, os pais serão de imediato informados de modo a que 
os possam vir buscar. Só poderá regressar sem apresentar 
febre e sem a administração de antipiréticos. 
As vacinas deverão estar permanentemente atualizadas 



• Informações importantes Alimentação 
 
Refeições trazidas de casa têm que vir acondicionadas 
em caixas próprias para micro-ondas, dentro de 
lancheira térmica, em bom estado de conservação e 
higiene. Devem estar identificadas. 
Lanchinho da manhã deve ser constituído por fruta, 
iogurte ou leite. 
Lanchinho da tarde deve vir devidamente identificado e 
separado do da manhã. 
Vida saudável 
Todas as famílias devem tentar evitar, tanto quanto 
possível, que as crianças tragam alimentos ricos em 
açúcar, gorduras, fritos e refrigerantes.  

  
 

 
 

Alimentação 

 
 
 

 

Cacifos 

 • Informações importantes Cacifos 
 

Todos os pertences dos alunos que vierem para o colégio 
devem estar devidamente identificados. 
Os pertences dos alunos deverão ficar sempre no 
respetivo cacifo.  
Os equipamentos de ginástica, ballet, judo, ioga e 
natação que vierem para estas atividades devem 
regressar a casa no mesmo dia. 
Não são permitidos no colégio jogos eletrónicos, 
telemóveis, skates e patins, ou qualquer outro 
brinquedo que ponha em risco a integridade física das 
crianças, ou que seja fator de destabilização às 
atividades escolares. 
 À 6ª feira todos os cacifos deverão ficar completamente 
vazios, de modo a ser feita uma desinfeção mais 
profunda. 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Avaliação 1º Ciclo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Informações importantes Avaliação 
 
A avaliação das crianças do pré-escolar far-se-á ao longo do 
ano, de acordo com o seu desempenho. 
No final de cada período será feita uma avaliação descritiva 
de cada área curricular e extracurricular, de modo a dar a 
conhecer aos Encarregados de Educação a evolução das 
crianças. 

1º Período 
Registos disponíveis no portal 23 dezembro 

2 Período 
Registos disponíveis no portal 3 abril 

3 Período 
Registos disponíveis no portal 10 junho 

 

  
• Informações importantes Avaliações  

 
A avaliação no 1º Ciclo é maioritariamente formativa 
e contínua, havendo, no entanto momentos formais 
de avaliação, cujos conteúdos e datas serão 
comunicados, antecipadamente, pela respetiva 
professora aos alunos e Encarregados de Educação. 
No final de cada interrupção letiva será feito o registo 
de avaliação de cada aluno, que ficará disponível no 
portal do aluno nas datas indicadas abaixo. 
 

1º Período 
Avaliação diagnóstica L.P e Mat setembro 
Avaliação intermédia 19 a 28 de outubro 
Registos de avaliação - Portal 3 novembro 
Avaliação final de período 30 nov. a 11 dez. 
Registos de avaliação - Portal 23 dezembro 

2º Período 
Avaliação intermédia 1 a 11 de fevereiro 
Registos de avaliação - Portal 20 fev. 
Avaliação final de período 8 a 19 março 
Registos de avaliação - Portal 3 abril 

3º Período 
Avaliação final de período 24 maio a 4 junho 
Registos de avaliação - Portal 10 junho 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avaliações Pré-
escolar 

 
 
 

 



 Aulas não presenciais 

 

As aulas não presenciais serão ativadas sempre que 
decretadas por imposição governamental ou por 
autoridade de saúde publica. Este regime poderá 
funcionar de forma pontual durante o ano letivo 2020-
2021. 

• Aulas não presencias 1º Ciclo 
 
As aulas não presenciais serão dadas através da plataforma 
Teams e os alunos serão reunidos em grupo reduzido por 
forma a terem um ensino o mais individualizado possível. 
Estes grupos serão em função do ano de escolaridade e do 
número de alunos em sala. 
As aulas irão ter um formato muito idêntico ao que todos 
conhecemos, ainda que, iremos aumentar a carga 
curricular das disciplinas de Português, Matemática e 
Estudo do Meio. 
As aulas terão início às 09:00 com uma duração de 40 
minutos/aula. 
As aulas não presenciais serão de carácter obrigatório e 
serão tidas como referência também para a avaliação dos 
alunos. 
 
 

 • Tempos letivos e disciplinas 
 

Disciplina Tempo Dias semana 
Português 0:40  5 
Matemática 0:40 5 
Estudo do Meio 0:40 2 
English Plus 0:40 3 
Formação Social e 
Pessoal/Cidadania e 
Desenvolvimento 

0:40 1 

Educação Física 0:40 3 
Expressão musical 0:40 1 
TIC 0:40 1 

 
 
 
 

• Novos elementos no corpo docente 
 
No ano letivo 2020/2021 iremos contar com novos 
professores no nosso quadro de docentes: 
 

• Pedro Simões - Professor de Educação Física, 
Natação, Futebol e Andebol  

• Rita Gonçalves – Professora Exp. Musical 1º Ciclo 
(já lecionava a Creche e o Pré-Escolar) 

• Belinda London - Professora Inglês Pré-Escolar 
• Débora Barroqueiro – Professora 1º Ciclo (apoio 

1º Ciclo e integração sala dos 5 anos) 
 

 

 

 
 

  



• Lançamento do Livro: “Por Mero, ajudai os 
oceanos!” 

 
Uma vez que o projeto do Livro realizado no ano letivo 
2019/2020 sofreu alguns atrasos, provocados pela situação 
pandémica em que nos encontramos, a editora não 
conseguiu ter a produção concluída antes do término das 
aulas. 
Assim, optámos por agendar o lançamento do livro para a 
primeira semana de aulas (data ainda por confirmar), de 
modo a ter presentes todos os que colaboraram neste 
projeto, assim como representantes da editora Cabeçudos 
e da Escola Azul. 

  

 
Lançamento do livro 

 
 
 

  
 

 
 

 • Reuniões com Encarregados de Educação 
 
Devido à situação pandémica em que nos encontramos, 
não iremos promover as habituais reuniões de pais (gerais) 
no início do ano letivo. 
De qualquer modo, todo o corpo docente estará disponível 
para agendar reuniões individuais com os pais que o 
desejem. Para tal, deverão contactar a educadora ou 
professora respetiva. 
 
 
 
 
 

• Aplicação para aulas de Música 
 
Este ano, as aulas de música, da creche ao 4º ano, terão 
como recurso pedagógico digital a aplicação “Invento 
Musical” (em vez do livro utilizado nos anos anteriores).  
A aquisição deste recurso pedagógico será feito, à 
semelhança dos anos anteriores, na secretaria do Colégio. 
Após a aquisição, os alunos receberão um mail com a 
indicação de todos os passos a seguir para colocar a App em 
funcionamento e conseguirem utilizá-la nas aulas. 

  

 
 

Aulas de Música 
 

 


