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Circular n.º1-2021/2022 

Funcionamento do Ano Letivo 2021/2022 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação, 
 

A todas as famílias desejamos que se encontrem bem de saúde! 
 

Serve a presente para informar que no dia 15 de setembro iremos dar início ao ano letivo e 

desejar um bom ano letivo a toda a nossa comunidade escolar. Continuaremos a reunir 

esforços para garantir o bem-estar de todos, seguindo todas as recomendações da Direção- 

Geral da Saúde e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

 
Para aceder a informações relativas ao funcionamento do colégio, poderão consultar: 

 

- Página da internet do Colégio - https://colegioaquinta.com/ 
 

- Página do Facebook - https://www.facebook.com/colegioaquintadesintra 
 
 

Seguindo as orientações, para este início de ano letivo 2021/2022, o Colégio estabeleceu o 

seguinte: 

1. O calendário escolar decorrerá nas seguintes datas: 
 

Períodos letivos Início Termo 

1.º Período 15/09/2021 17/12/2021 

2.º Período 03/01/2022 08/04/2022 

3.º Período 18/04/2022 - 09/06/2022 (9.º ano); 

- 17/06/2022 (2.º Ciclo, 7.º e 8.º ano); 

- 30/06/2022 (JI e 1.º Ciclo) 

 

Tal como previsto no ponto 1.6.8 do Regulamento Interno, o Colégio encerra nas seguintes 

datas: 

- Terça-feira de Carnaval; 

- Dias 24, 26 e 31 de dezembro e dia 2 de janeiro; 

- Durante a primeira quinzena de agosto. 

 

2.  O horário escolar será: 

 

Níveis Início Almoço Termo 
 

Jardim de Infância 
 

09h00 
 

 
11h00 – 12h00 

 
16h30 
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3. O horário de funcionamento do Colégio mantém-se das 7h às 20h. Deste modo, solicita- 

se aos encarregados de educação que informem, com uma semana de antecedência, 

a educadora, da hora provável de chegada e de saída do seu educando. 

 

4. Este ano letivo, continuaremos o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido até ao 

momento por meio dos seguintes projetos: 

 

- Ao nível da Educação Pré-Escolar, continuarão a ser dinamizadas as nossas Tertúlias 

como enriquecimento curricular, à semelhança do que já acontece desde 2006, com vista 

ao desenvolvimento de competências nos vários domínios do currículo e promovendo 

uma maior interdisciplinaridade entre as áreas do saber, fomentando sempre a cidadania 

e a formação pessoal e social de todas as crianças; 

- Nesta valência, continua a aplicar-se o Método de Singapura, desenvolvendo o 

raciocínio, a memória e o cálculo mental, dominando os números até 10; 

- Ainda na educação pré-escolar, existe a Oficina das Letras (a chamada Tertúlia das 

Letras), com vista ao trabalho e exploração da consciência fonológica, ao conhecimento 

do alfabeto e ao início da caligrafia manuscrita, preparando os alunos para a entrada no 

1.º Ciclo. 

- Continuaremos também a ter aulas de Educação Musical e de Ginástica. 

- Iniciaremos também a oferta de aulas de inglês diárias, sendo a sua frequência 

gratuita.   
 

 

5. Este ano letivo, retomaremos a atividades extracurricular de Natação. 

 

- Todas estas atividades serão dinamizadas nas instalações dos Amiguinhos Terlu ou no 

Colégio A Quinta de Sintra, pela educadora ou por professores externos, devidamente 

certificados; 

 
- Estas atividades decorrerão de outubro a junho. As inscrições serão feitas no início 

do ano letivo, junto da educadora e os valores e os horários serão disponibilizados 

nessa altura. A inscrição nas atividades implica a  sua frequência até ao final do 

presente ano letivo. 

 
 

6. Relembramos que a utilização do uniforme do colégio é de carácter obrigatório. 

Diariamente devem trazer a bata e nos dias de atividades desportivas, fato treino 

ou t-shirt ou calções e t-shirt (atendendo ao estado do tempo). 
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- Para a prática desportiva, os alunos devem trazer um par de sapatilhas brancas; 

 
- Para as aulas de natação, os alunos devem utilizar touca e fato de banho (raparigas) 

ou calções (rapazes); 

 
- O uniforme (bata ou fato de treino) deve ser utilizado diariamente, incluindo nas 

interrupções letivas, festas  comemorativas e visitas de estudo; 

 
 

7. O serviço de alimentação funcionará nos mesmos moldes do ano letivo anterior. As 

refeições adquiridas avulso, devem ser requisitadas até às 9h30. 

 
8. O serviço de transportes tem início no dia 1 de setembro. Os Encarregados de 

Educação que pretendam a prestação deste serviço e que ainda não tenham 

informado a secretaria, deverão efetuar esse contacto, de modo a que sejam 

elaborados os itinerários e horários a praticar. Os mesmos serão  disponibilizados a 

dia 30 de agosto. 

 

Votos de um bom ano letivo! 
 

A Diretora, 

Maria Teresa Maia 
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