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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. 
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2. Atendendo às recomendações da tutela, e criando horários desfasados entre as 

turmas, o horário escolar será: 

Níveis Início Almoço Termo 

Berçário e Creche 09h00 11h00 – 12h00 16h30 

Jardim de Infância 09h00 11h00 – 12h00 16h30 

1.º Ciclo 08h45 12h00 – 13h00 16h00 

2.º Ciclo 08h30 13h00 – 14h00 15h40 

3.º Ciclo 08h10 13h30 – 14h40 15h30 

Nota: Os horários de início e termo das aulas do 2.º e 3.º Ciclo podem diferir dos horários indicados na 

tabela, em função dos horários de cada uma das turmas. 

Os horários das turmas serão enviados, por e-mail, antes do início do ano letivo. 

 

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, 

as educadoras, professoras titulares e os diretores de turma se os seus educandos irão 

frequentar o colégio antes das 8h30 e após as 16h45 e qual o horário em que irão 

necessitar do serviço de prolongamento. 

 

4. Ao final do dia, após as atividades letivas e até às 16h45, o colégio continuará a 

oferecer o serviço de Sala de Estudo, para realização dos trabalhos de casa. Este 

serviço destina-se aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo, sendo que os Encarregados de 

Educação deverão confirmar junto dos respetivos docentes sobre a frequência desta 

componente. 

 

5. No presente ano letivo, o Colégio irá continuar a utilizar a plataforma Escola Virtual 

(1.º, 2.º e 3.º Ciclo). Os dados de acesso serão enviados pelos professores e diretores 

de turma, sendo o valor incluído na mensalidade do mês de outubro. 

 

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

momento, por meio dos seguintes projetos: 
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Berçário 

- Esta valência compreende as crianças dos quatro até aos doze meses. Aqui, são 

valorizados os afetos, o desenvolvimento motor e a sensibilidade através da música. 

Creche 

- Na Creche, o Colégio irá continuar a fomentar o desenvolvimento das competências 

nas várias áreas por meio de diversas atividades, existindo a Oficina da Música e as 

Tertúlias dos Animais e da Horta. Adicionalmente, as crianças têm aulas de Ginástica 

e de Educação Musical; 

- Aos dois anos, inicia-se a aplicação do Método de Singapura, com o intuito de começar 

a desenvolver competências na área da Matemática, e a Oficina das Vogais, iniciando-

os na descoberta do mundo das letras. 

 

Jardim de Infância 

 - 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. 

1.º Ciclo 

- No 1.º Ciclo, o colégio continuará a apostar no desenvolvimento das competências na 

área da matemática através do recurso ao Método de Singapura, investindo na 

formação da equipa educativa e na utilização de recursos adicionais na prática educativa, 

que possibilitem o desenvolvimento de competências essenciais nos diversos domínios 

da disciplina. Serão também trabalhadas as várias Tertúlias, integradas no trabalho 

desenvolvido nas restantes áreas. 
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2.º Ciclo 

- No 2.º Ciclo, os alunos continuam a trabalhar a disciplina de Matemática segundo o 

Método de Singapura, dando continuidade ao trabalho iniciado nas valências 

anteriores; 

- Para estes alunos irá ser criada a oferta formativa de Desenho, a decorrer uma vez por 

semana (em dia a informar), no horário da sala de estudo. Esta atividade é facultativa e 

gratuita. 

 

3.º Ciclo 

- Para os alunos do 3.º Ciclo, irá ser criada a oferta de Geometria Descritiva. Estas 

aulas irão também decorrer ao final do dia (no mesmo horário da sala de estudo), um dia 

por semana, a informar posteriormente. Esta atividade será igualmente de frequência 

facultativa e gratuita; 

- Iniciaremos o projeto Rádio Quinta, onde os alunos do 3.º ciclo irão conceber 

programas de rádio, a divulgar no colégio, para os restantes colegas. 

- Para os alunos do 8.º que apresentarem maiores dificuldades e para todos os alunos 

do 9.º ano, será disponibilizada uma aula de apoio a Português e uma a Matemática, 

semanalmente, no mesmo horário da sala de estudo. Estes apoios serão gratuitos e de 

frequência obrigatória. 

Inglês 

- Com vista ao aperfeiçoamento dos conhecimentos da língua entre os nossos alunos, e 

à semelhança do que já se verifica no Pré-escolar e no 1.º e 2.º Ciclo, a componente 

letiva do sétimo ano irá compreender aulas de inglês diariamente; 

- Nos níveis de ensino mencionados no ponto anterior, as aulas de inglês serão 

dinamizadas com recursos da Cambridge University Press, de modo a possibilitar aos 

alunos a Certificação de Proficiência na língua, ao longo do Ensino Básico. 

 

Música 

- Na área da Música, iremos iniciar o Grupo Coral do Colégio A Quinta. Esta atividade 

será gratuita e aberta aos alunos interessados, tendo como objetivo o desenvolvimento 

do canto entre os nossos alunos. 
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Desporto 

- Serão retomadas as aulas de Natação, para os alunos do Jardim de Infância e 1.º Ciclo; 

- No domínio do desporto, o Colégio vai efetuar campeonatos de corta-mato, em 

parceria com outras escolas. Esta atividade será gratuita e estará disponível para todos 

os alunos que desejem participar. 

 

Jornal 

- Será retomado o Jornal da Quinta, para os alunos do 2.º e 3.º Ciclo, com vista a dar a 

conhecer o trabalho das diferentes salas e valências à comunidade educativa. 

 

Concursos 

- Para além dos projetos mencionados, continuaremos a efetuar outros já em vigor, tais 

como os Concursos de Cálculo Mental, de Caligrafia e de Ortografia.  

 

7. Este ano letivo serão retomadas todas as atividades de carácter extracurricular. 

Assim, teremos em funcionamento: 

- Aulas de ballet. Esta atividade é dinamizada em parceria com a Royal Academy of 

Dance, sendo possível a respetiva certificação em cada nível; 

- Termos aulas de Karaté, em parceria com a Elitebox Karaté Club; 

- Continuaremos a promover o ensino da música. Como tal, este ano iniciaremos a 

Escola de Música da Quinta, aberta à comunidade em geral, atividade destinada à 

aprendizagem de um instrumento musical (piano, cordas ou sopro); 

 - Continuaremos a disponibilizar aulas de línguas – inglês (extra), francês e espanhol; 

- Será retomada a atividade extracurricular de Natação para as crianças da creche e 

para os alunos do 2.º e 3.º Ciclo; 

- Todas estas atividades serão dinamizadas nas instalações do colégio, pelos próprios 

professores dos alunos ou por professores externos, devidamente certificados; 

 

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

do ano letivo, junto das educadoras, professoras e diretores de turma. Os valores e 
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os horários serão disponibilizados nessa altura. A inscrição nas atividades implica a 

sua frequência até ao final do presente ano letivo. 

 

 

8. O Colégio continuará a disponibilizar serviço de explicações. Para mais 

informações, os Encarregados de Educação interessados deverão contactar a 

secretaria. 

 

 

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

exceto para as crianças do berçário. Os alunos do 3.º ciclo utilizam apenas o 

uniforme desportivo. 

 

Relativamente à utilização do uniforme, de acordo com o ponto 1.6.10 do 

Regulamento Interno do Colégio, esclarece-se que: 

 

- Entre os 12 e os 24 meses, as crianças devem utilizar um bibe de cor vermelha; 

 

- Entre os 24 e os 36 meses, as crianças devem utilizar um bibe de cor verde; 

 

- Nas estações primavera / verão, as crianças devem utilizar um boné (rapazes) ou 

panamá (raparigas); 

 

- Para os restantes alunos, existem dois uniformes para rapaz e dois para rapariga, 

de acordo com o exposto na seguinte tabela: 

 

 Rapaz Rapariga 

P
ri
m

a
v
e
ra

/ 

v
e
rã

o
 

- Calções verde-escuros; 

- Polo branco; 

- Meias verde-escuras; 

- Pulôver vermelho sem mangas; 

- Boné verde-escuro. 

- Saia do tipo kilt, vermelha; 

- Polo branco; 

- Meias verde-escuras; 

- Panamá verde-escuro. 

O
u
to

n
o

/ 

in
v
e
rn

o
 

- Calças verde-escuras; 

- Camisa branca; 

- Pulôver vermelho de manga comprida; 

- Meias verde-escuras. 

- Vestido vermelho; 

- Camisa branca; 

- Collants de algodão verde-escuros; 

- Casaco de malha verde-escuro. 

 

 

- O calçado a utilizar com o uniforme deve ser castanho ou azul-escuro, nos modelos 

vela ou mocassins; 
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- O uniforme desportivo é um fato de treino, composto por calças ou calções 

(atendendo à estação do ano), camisola e t-shirt. 

 

- Para a prática desportiva, os alunos devem ter 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 deve ser utilizado diariamente, incluindo nas interrupções letivas, festas 

comemorativas e visitas de estudo; 

 

- Os uniformes de primavera / verão deverão ser utilizados entre 15 de abril e 15 de 

setembro, sendo que no restante ano devem ser utilizados os uniformes de outono / 

inverno. Estas datas poderão ser flexíveis em função do estado do tempo; 

 

- Todas as peças devem obedecer ao modelo do colégio. Para evitar trocas e 

extravios, todas devem ser devidamente identificadas; 

 

- As encomendas dos uniformes são efetuadas na página da Internet do colégio, onde 

consta o respetivo preçário, e os artigos devem ser recolhidos na secretaria, 48 horas 

após o pedido eletrónico. O pagamento é efetuado no ato da entrega. 

 

 

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

refeições de dieta ou adquiridas avulso devem ser requisitadas, na secretaria, até 

às 9h30. 

 

11. 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 até ao dia 20 de agosto, 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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