Ano Letivo 2017/2018 - Horário de funcionamento da escola
Atividades letivas

09h00m – 12h30m - Intervalo das 10h30 às 11h.
12h30m – 14h00m – Interrupção para o almoço.
14h00m – 17h30m – Intervalo das 16h às 16h30.
Incluindo AEC’ s, de acordo
com o horário de cada turma.

Atividades de enriquecimento curricular
Coordenadora das AEC’s: Ana Paula Proença
Componente de Apoio à Família
CAF
07h30m – 09h00m
17h30m – 19h00m

Em parceria com

As informações gerais da Componente de Apoio à Família serão
transmitidas no início do ano lectivo.
Os alunos que não frequentam a CAF podem entrar na escola a
partir das 08h30m e não podem permanecer no espaço escolar após
as 17h30.
A refeição escolar é fornecida pela empresa ITAU, em
regime de confecção local, ou seja, é confeccionada na nossa escola,
com alimentos frescos. A inscrição do seu educando é realizada de
acordo com a intenção manifestada na reunião de pais. A gestão do
sistema de refeições é da responsabilidade da Câmara Municipal de
Cascais.
A informação constante deste folheto não dispensa a consulta do
Regulamento Interno, Critérios de Avaliação e documentos
orientadores disponíveis na escola e no site do agrupamento de escolas,
bem como da legislação em vigor.

EB1 de São João do Estoril
Rua Trindade Coelho
2765-511 Estoril
Tel./Fax: 214687792
eb1sjoaoestoril@gmail.com
Visite-nos em http://aesje.pt/1CICLO/EB1_SJE e adicione-nos no
facebook para estar sempre atualizado.

Ano Letivo 2017/2018 - Calendário escolar
1.º período – de 8 a 13 set a 15 dez
2.º período – 3 jan a 23 mar
3.º período – 9 abr a 2 jun

1.ª interrupção – 16 dez a 2 jan
2.ª interrupção – 12 a 14 de fev
3.ª interrupção – 24 mar a 8 abr

Quem somos…
Corpo docente:
1.º A Maria Caramelo
1.º B Por colocar.
2.º A Helena Jorge
2.º B Por colocar.
3.º A Sandra Lima
3.º B Cristina Silva
4.º A Célia Fernandes
4º B Mafalda Soares
Inglês Fátima Gomes
Turma + Por colocar.
Educação Especial – Por colocar.
Assistentes operacionais:
Carla Silva
Maria de Jesus Pereira
Rosa Soares da Motta
2 assistentes operacionais em fase de colocação.
Coordenadora de estabelecimento:
Sandra Lima

Importa relembrar…
… algumas regras importantes para o bom funcionamento da escola.
Acompanhe com regularidade o percurso de aprendizagem do seu
educando, colaborando com a escola, sempre que a sua presença ou apoio
forem solicitados.
Verifique regularmente a caderneta do aluno e utilize-a como veículo de
troca de informação.
Promova a pontualidade, respeitando os horários de entrada e saída da
escola.
Promova a assiduidade. Tenha em conta que todas as faltas dadas devem
ser justificadas na caderneta do aluno e sempre que estas sejam
superiores a 3 dias consecutivos, a criança só poderá regressar à escola
com a apresentação de um atestado médico.
O material escolar dos alunos e os seus pertences devem ser
identificados. Os telemóveis e jogos eletrónicos não são permitidos
dentro do espaço escolar.
Com a exceção dos primeiros três dias de aulas para os pequenotes de 1.º
ano e novos ingressos, os alunos devem dirigir-se sozinhos e
autonomamente para as respetivas salas de aula e por questões de
segurança as famílias e encarregados de educação não podem permanecer
no interior do recinto escolar.

O atendimento do professor titular de turma às famílias e
encarregados de educação será realizado semanalmente em dia a
definir na reunião de início de ano letivo, mediante aviso prévio na
caderneta do aluno.
O atendimento da coordenadora de estabelecimento será realizado
em dia a estabelecer, devendo a sua marcação ser previamente
solicitada.

Conheça os nossos critérios de avaliação e ajude-nos a
promover o percurso de aprendizagem do seu educando.

A sua participação na vida escolar do seu educando é importante!

A informação deste folheto poderá sofrer alterações e atualizações no início do ano lectivo.

Domínio cognitivo nas áreas curriculares disciplinares – 80%
Domínio das atitudes e valores – 20%
Assiduidade e pontualidade.
Participação e empenho.

Autonomia e sentido de responsabilidade.
Cumprimento das regras de convivência.

