
28 de setembro de 2018

Ano letivo2018/2019



Expressão Musical

Prof. Pedro 
Castelhano

Expressão Físico-
Motora

Prof. Filipe Cruz

Inglês

Prof. Sónia Pinto

TIC

Prof. Paulo Rosa

Catequese

Ir. Trindade

E.M.R.C.

Prof. Sara Cruz

Áreas

Curriculares

Áreas de 

Enriquecimento 

Curricular



Com custo adicional

• Ballet

• Xadrez

• Judo

• Happy Code – programação de computadores, desenvolvimento 

de jogos, … (4ª-feira)

• Clube de Futebol

• Piano (a combinar individualmente com a professora)

• Violino (a combinar individualmente com a professora)

• Órgão (a combinar individualmente com a professora)

• Natação(em parceria com o Bairro dos Anjos - vagas limitadas – inscrição nas 

piscinas com custo inferior - 6º-feira das 16h às 16h 45min.levam e trazem a 

criança para o Colégio).





Leiria 

Projeto Escola

diverCidade

ESPAÇOS HISTÓRIA/CULTURA COMUNIDADE



Mês Atividades

setembro

• Dia 12 | Oração de acolhimento, jogos/atividades de interação entre os 

alunos

outubro

Dia 1 - Dia Mundial da música - Construção de instrumentos musicais

• Pé na Rua –Aprender a ser peão - Andar na rua cumprindo regras de 

peão

Dia 16 - Comemoração do dia Mundial da alimentação 

Aposta nesta trinca Lanches saudáveis (4ªfeiras)



Mês Atividades

novembro

• Colóquio - Saúde do meu corpo - Conhecer regras de higiene/cuidados a ter com 

o corpo – Doutora Bíbia Daio – Centro de Saúde - Unidade Familiar do Lis

• Alimentação saudável “Os Super heróis em ação” Atividades lúdico-pedagógicas  

C. M. Leiria

Dia 12 - S. Martinho: partilha de castanhas com amigos, professores e 

comunidade local (ida à Praça de “São Martinho”)

Dia 26 - Encontro com a bióloga/escritora Sofia Quaresma

dezembro 13/dezembro (5.ª feira) - Canções de Natal na Portaria do Colégio



Mês Atividades

janeiro

• Paz e tradições – As janeiras- Cantar canções tradicionais da 

cidade/contactar com um rancho folclórico

março

Dia 1   | Desfile de Carnaval

Horta ecológica - Ervas aromáticas Ecologia - Eco Escola

29/março/2019  (6ª feira)

Festa Anual do 1º e 2.º anos - Festa da Páscoa – 19 horas



Mês Atividades

maio

Provas de Aferição 

2 maio (5ª feira) - Expressões Artísticas 

10 maio ( 6ª feira) -Expressões Físico –Motoras 

Dia 15 - Trabalhos sobre a Família

Dia 30 - Dia da Espiga

junho

Dia Mundial da Criança

Dia 14 (6ºfeira)- Visita à Ciência Viva e Portugal dos Pequeninos – Coimbra

Provas de Aferição 

17 junho (2ª feira - 10h) - Português e Estudo do Meio

19 junho (4ª feira - 10h) - Matemática e Estudo do Meio  



Entrega das fichas de avaliação e da ficha de

comportamento (semanalmente) devidamente assinadas;

 Envio dos cadernos diários assinados;

 Acompanhamento nos T.P.C’ s;

 Correções com duas cores;

 Marcação na portaria da hora atendimento semanal;

2ºA – 2ª- feira das 14h 30 às 15h 30 (20min.)

2ºB - 6ª- feira das 8h 30 às 9h 30 (20min.)



Pontualidade – entrada: 8h30

Entrega das avaliações:

(marcação da hora na portaria com duração

de 10 minutos)

Semanalmente, verificar a mochila e bolsas de materiais;

Refeitórios (desenvolver em casa hábitos de boas maneiras à

mesa);



De manhã, deixar vir a criança sozinha até à sala de

aula;

Adoção de manual de PREPARAÇÃO para as Provas

de Aferição.

Livro(s) do PNL (plano nacional de leitura)

IEL(Iniciação à Educação Literária)a definir.

Aguarelas e plasticina quem não tem.



As faltas injustificadas não podem exceder, em cada ano

letivo, o dobro do número de dias COMPLETOS do horário

semanal (2x5 = 10 faltas); Com 10 faltas injustificadas é

de lei a reprovação/retenção da criança .

 Justificação de faltas no final da caderneta – área

reservada para o efeito;

Caso o aluno falte além dos 3 dias consecutivos,

deve apresentar justificação médica.



 Uniforme: polo do colégio com calça/calção de cor 

azul;

 Ed. Física: t-shirt do colégio e calções/calças de 

fato de treino;

 Boné do colégio (identificado com nome);

 Lenços de papel e garrafa de água, diariamente;

 Identificar as peças de vestuário e todo o material 

escolar em local visível.


