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Estimados alunos, pais e educadores maristas, 

O lema que norteará o próximo ano letivo em toda a região marista europeia não poderia ser mais apropriado aos 

tempos que correm: “Sorri com o coração”. Finalmente, sem máscaras, conseguimos testemunhar os sorrisos que tanta falta 

nos fazem. Quando esses sorrisos nascem do coração, são sorrisos que nos acolhem, nos compreendem; são sorrisos plenos 

de autenticidade, de empatia, de carinho e de amor. São esses os sorrisos que precisamos para enfrentar os desafios naturais 

da vida. 

Uma das frases mais citadas do universo literário é, certamente, a de Saint Exupéry “só se vê bem com o coração, o 

essencial é invisível aos olhos”. Se o coração tem o poder de ver bem, pois nele habitam as mais profundas emoções, é porque 

nele tudo se conjuga, nele está o melhor de nós - então, é esse o melhor que temos para oferecer aos outros. E que presente 

melhor do que um sorriso iluminado pelo coração para começar o dia? Quantas vezes passamos pelo outro sem realmente o 

ver? Deixemos que o nosso coração o veja e sorria, atento. Que toque o outro apenas com um sorriso. Que transforme o seu 

dia, e, porque não, até a sua vida. 

Num dos documentos mais importantes da instituição Marista, Água da Rocha, encontramos a referência a várias 

“atitudes que tornam realidade o espírito de família: amor e perdão, entreajuda e apoio, esquecimento de si, abertura aos 

outros e alegria. Este tipo de relacionamento tornou-se a característica do nosso modo de ser Marista”. Um sorriso que brota 

genuinamente do coração revela, com verdade, todas estas características. Assim é ser Marista. Assim é sorrir com o coração. 

Termino com umas palavras do Papa Francisco, muito apropriadas aos tempos incertos que vivemos: “A paz é o 

«grande dom de Jesus», o «dom de despedida» deixado aos discípulos — «Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz» — e o 

tesouro precioso que distingue o cristão. É a paz verdadeira, não a banal tranquilidade, mas a paz «profunda», que «faz sorrir 

o coração» até «durante todas as provações, dificuldades, “tribulações”» que se encontram na vida”. Rezemos pela paz no 

mundo e que esta consiga fazer sorrir o coração de todos os homens. Talvez assim se torne uma realidade. 

 

 

Desejamos a toda a Comunidade Educativa um excelente ano letivo de 2022|2023. 

 

O Diretor, 

Félix Lopes 
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INFORMAÇÕES DE ÂMBITO GERAL 

 

Informamos que, a partir de dia 1 de setembro, a Direção do Colégio Marista de Carcavelos, a Administração e o 

Conselho de Coordenadores serão constituídos pelos seguintes membros: 

 

DIREÇÃO: 

Professor Félix Lopes: Diretor 

Professora Carla Freitas: Vice-Diretora 

Professor Ricardo Homem: Coordenador de Pastoral 

Professora Mª António Ruas: Representante do Conselho de Coordenadores 

 

ADMINISTRADOR 

Dr. Vítor Guapo Fernandes 

 

CONSELHO DE COORDENADORES: 

Coordenadora do Pré-escolar: Professora Patrícia Martins 

Coordenador do Primeiro Ciclo: Professor Lopo Rodrigues 

Coordenadora do Segundo Ciclo: Professora Mª António Ruas 

Coordenadora do Terceiro Ciclo: Professora Leonor Pinto 

Coordenador do Ensino Secundário: Professor Luís Magalhães 

Coordenador de Desporto: Professor Daniel Pedro 

Coordenadora de Cultura: Professora Célia Laranjeira 

 

REORGANIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO:  

Educadoras dos 3 anos A e B: Ana Filipa Santos e Helena Silva, respetivamente 

Educadoras dos 4 anos A e B: Júlia Simões e Marta Marques, respetivamente  

Educadoras dos 5 anos A, B e C: Susana Nunes, Carla Pombo e Isabel Martins, respetivamente;  

 

Professores do 1.º ano A, B e C: Teresa Rodrigues, Inês Correia e Célia Lourenço respetivamente;  

Professoras do 2.º ano A, B, C e D: Sónia Valente, Bruno Reis, Joana Ferrão e Susana Fidalgo respetivamente; 

Professores do 3.º ano A, B e C: Catarina Machado, Paulo Afonso e Sílvia Correia, respetivamente; 

Professoras do 4.º ano A, B e C: Irene Almeida, Bruno Paes e Arabela Pereira, respetivamente. 

 

REGULAMENTO INTERNO  

Foi feita uma atualização ao Regulamento Interno e este e entrará em vigor a 5 de setembro. Encontrar-se-á disponível 

em setembro na página web do Colégio. Aconselhamos uma leitura atenta e cuidada deste documento estruturante do Colégio 

Marista de Carcavelos.  
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COVID-19 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

          Dado que a situação epidemiológica causada pela pandemia da doença COVID-19 tem verificado uma evolução positiva 

em Portugal, tendo as autoridades competentes no início do 3º período de 2021-2022 procedido à eliminação da maioria das 

medidas restritivas de resposta à doença, no ano letivo 2022- 2023 retomaremos, na sua generalidade, a organização e 

funcionamento do Colégio vigente no período pré-pandemia. 

 

PLATAFORMAS DIGITAIS E MANUAIS DIGITAIS 

As competências digitais são uma prioridade do Colégio Marista de Carcavelos. Nos últimos anos temos feito caminho 

nesta área, tanto a nível de equipamentos e infraestruturas, como a nível de formação interna.  No seguimento do protocolo 

estabelecido entre os Colégios Maristas de Portugal e a Porto Editora, e dando continuação à utilização dos meios digitais, 

continuaremos a apostar na subscrição para todos os alunos, do 1º ao 12º ano, da plataforma de conteúdos “Escola Virtual”, 

do Grupo Porto Editora (GPE). Esta subscrição permitirá, desde já, dar continuidade ao reforço da integração de conteúdos 

pedagógicos em suporte digital e da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem no Colégio. Em setembro, serão dadas 

mais informações sobre o processo de atribuição das credenciais de acesso. 

Como complemento a esta ferramenta e no seguimento da implementação de manuais digitais no 5º, 6º, 7º, 8º e 10º 

anos, o Colégio irá oferecer a plataforma Aula Digital, da Leya Editora, aos alunos destes anos de escolaridade. 

Neste seguimento, e para que tudo possa decorrer de forma tranquila, informamos os alunos, pais e encarregados de 

educação que o Colégio programou um tempo para dar apoio a quem precisar na parametrização dos equipamentos 

informáticos individuais dos alunos, o qual aqui divulgamos:  

 

Dia 8 (5ª) de setembro 

9h - 5ºA, 5ºB, 5ºC (salas 8ºB, 8ºC, 8ºD) 

10h30 - 5ºD, 5ºE, 6ºano (salas 8ºB, 8ºC, 8ºD) 

14h00 - 7ºA, 7ºB, 7ºC (salas 8ºB, 8ºC, 8ºD) 

15h30 - 7ºD, 7ºE, 8ºano (salas 8ºB, 8ºC, 8ªD) 

 

Dia 9 (6ª) de setembro 

9h - 10ºA, 10ºB, 10ºC (salas 8ºB, 8ºC, 8ºD) 

10h30 - 10º D/E, 10ºF, 10ºG, 10ºH (salas 8ºB, 8ºC, 8ºD) 

Os novos alunos que vão ingressar no colégio no 6º e 8º anos serão recebidos no dia 8, às 10h30 e 15h30 respetivamente.  

 

MATERIAL ESCOLAR 

1º Ciclo: todo o material escolar deverá ser adquirido pelos encarregados de educação.  

Encontra-se disponível uma lista, na papelaria e no site do Colégio, onde consta o material a adquirir para o próximo 

ano letivo. 

  Os cadernos, dossier e capa de elásticos são de aquisição obrigatória no colégio e serão entregues juntamente com 

os manuais escolares. Os encarregados de educação que não adquirirem os manuais escolares pelo colégio deverão adquirir 

estes materiais na papelaria, uma vez que são materiais próprios do colégio. 

Todos os materiais deverão ser identificados. 
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Para os alunos dos 7.º e 8.º anos, será, necessária a utilização de auriculares em alguns momentos letivos, uma vez 

que há exercícios interativos que assim o solicitam. 

Para os alunos do 10º ano, é importante a continuação de utilização de um suporte de caderno diário e material de 

escrita, bem como de auriculares para a interatividade proporcionada pelos manuais digitais e pelas plataformas (Escola Virtual 

e Aula Digital). 

A entrega dos manuais para os alunos que compraram pelo colégio poderá ser feita na sala do 8º A do 3º Ciclo, nos  

dias 08, 09 e 12 de setembro, entre as 9h00 e as 17h00. 

Os manuais de EMRC do 8º ano serão entregues na sala de aula. Para os restantes anos, informamos que teremos 

manuais de EMRC à venda na papelaria. 

 

CARTÃO DE ESTUDANTE   

Os cartões dos novos alunos e os pedidos de novo cartão efetuados no ato da matrícula serão entregues pelo Diretor 

de Turma no primeiro dia de aulas. A partir deste dia, todos os alunos deverão trazer sempre consigo o cartão de estudante.  

O cartão de estudante é obrigatório e imprescindível para as entradas e saídas do Colégio e para o acesso aos 

diversos setores: refeitório, bar do pátio interno, papelaria e biblioteca. Se o aluno se esquecer do seu cartão, deverá dirigir-se 

à secretaria e solicitar um cartão de substituição, que terá o custo de 1 euro diário (debitado juntamente com a mensalidade). 

Ao fim de dez dias seguidos com o cartão de substituição, é emitido um novo cartão ao aluno, sendo debitada a quantia de 

€20,00 na mensalidade (correspondente à utilização do cartão de substituição e à emissão de um novo cartão). 

 

CACIFOS 

Por questões de segurança, todos os alunos que vão utilizar cacifo no ano letivo 22/23 deverão adquirir um cadeado 

para utilizar como fecho de segurança. 

 

PONTUALIDADE 

Chegar atrasado às aulas prejudica o próprio aluno e o seu aproveitamento, contrariando uma cultura de rigor, de 

responsabilidade e de respeito. Prejudica, também, toda a turma ao ser interrompido o normal funcionamento das aulas. Uma 

vez que não temos toques de entrada (nem de saída), pedimos aos encarregados de educação que encarem seriamente 

este ponto. Renovaremos a exigência no cumprimento desta orientação. 

 

SEGURANÇA – ENTRADAS E SAÍDAS DO COLÉGIO 

A partir do dia 9 de setembro, todas as viaturas deverão dar entrada com o cartão de identificação colocado no tablier 

de forma visível. Existe um cartão próprio para os encarregados de educação que deve ser adquirido na papelaria. 

 Os automóveis devem entrar pelo portão poente e sair pelo nascente. É proibida a circulação de veículos a velocidade 

superior a 10 Km/h. O estacionamento no recinto do Colégio, quando for indispensável, tem de ser breve. Não é autorizado o 

estacionamento em local contraindicado, nomeadamente no espaço junto à vedação exterior, entre os dois portões, espaço 

reservado aos funcionários. 

 A zona dos portões não pode servir de área de espera. Os alunos não podem permanecer nessa zona.  
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PAGAMENTOS  

 Pagamento por débito em conta - para quem deseja optar por esta modalidade e ainda não o tenha feito, deve pedir 

e entregar o respetivo impresso na secretaria. Se já optou por esta modalidade, não é necessário preencher o impresso. 

Os alunos com pagamentos em atraso não podem frequentar atividades extracurriculares e poderão vir a ser 

suspensos da frequência das aulas até à regularização das dívidas.  

Os pagamentos devem ser feitos de 1 a 15 de cada mês. A quem não cumprir o estipulado será cobrada uma taxa 

suplementar de 15 euros por cada pagamento em atraso. 

 

SEGURO ESCOLAR  

Alertam-se os encarregados de educação que o seguro escolar só cobre os acidentes acontecidos em Portugal até 

ao montante global de 5000 euros/ano. Garantem-se as indemnizações devidas em caso de acidente que venham a ocorrer 

às Pessoas Seguras durante a atividade escolar  

Encargos com os sintomas de doença, ainda que ocorridos no Colégio, e quando o aluno se deslocar ao hospital, 

terão de ser suportados pela Segurança Social do utente. Cabe apenas aos serviços do Colégio acionar a utilização do Seguro 

Escolar. A apólice está disponível para consulta na secretaria. 

Sempre que seja necessário o recurso a consulta externa, meios de diagnóstico e/ou atos médicos externos, é 

elaborada na Enfermaria a participação de seguro para ativação do mesmo. Nos casos em que os Pais/Encarregados de 

Educação entendam necessária uma deslocação ao hospital, fica ao seu livre critério a escolha da unidade hospital, sendo 

que, os atos médicos praticados nessa unidade hospitalar deverão ser liquidados pelos Pais/Encarregados de Educação. No 

entanto, o Colégio efetuou protocolo com a Clínica da Luz em Oeiras onde, mediante a apresentação da respetiva participação 

de seguro, poderão realizar todos os atos aos clientes sem o débito deste custo. Caso recorram a outra unidade hospitalar, 

deverão dirigir-se à enfermaria do colégio (ou através do email enfermaria@marista-carcavelos.org) na posse das faturas, em 

nome e com o NIF do aluno, bem como das prescrições e relatórios médicos, para se dar seguimento ao processo de instrução 

de reembolso junto da seguradora. O reembolso das despesas aos Pais/Encarregados de Educação é processado por 

transferência bancária após receção das mesmas por parte da Seguradora. 

 

Para as atividades extracurriculares, os alunos, externos e internos, não federados ficam sujeitos ao pagamento de 

um seguro próprio da atividade (10,00€) que irão frequentar. Este seguro é válido apenas para o ano letivo em que se 

inscrevem.   As modalidades de competição terão de pagar o seguro da respetiva federação/associação (mais informações na 

circular nº1 da modalidade). 

 

 CUIDADO COM OS OBJETOS PESSOAIS E EXTRAVIOS 

O Colégio não se responsabiliza pelo extravio de objetos pessoais. 

De modo a facilitar eventuais extravios, é importante que os objetos pessoais tenham a respetiva identificação. Esta 

identificação é obrigatória nos cestos de almoço (nome e turma) e recomendada para os restantes objetos pessoais. Os 

corredores e/ou espaços exteriores não são locais adequados para o depósito de mochilas, devendo todos os objetos pessoais 

ser guardados nos cacifos dos alunos. 

Para levantamento de roupas e objetos perdidos, deve contactar a vigilante do respetivo ciclo. 
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PRÉ-INSCRIÇÕES PARA 2023/2024 (NOVOS ALUNOS) 

A pré-inscrição para novos alunos será feita online, através do site do Colégio (Http://www.marista-carcavelos.org), a 

partir das 21h00 de dia 7 de outubro. Se preferir a modalidade presencial, deve dirigir-se à secretaria a partir do dia 11 de 

outubro (08h30 – 18h00).  

 

 PREÇÁRIO 2022/2023 

O Preçário para 2022/2023 encontra-se disponível, para consulta, no site do Colégio. 

 

HORÁRIOS   

No dia 9 de setembro, durante a tarde, os alunos dos 2.º, 3.º ciclos e secundário poderão consultar o horário letivo no 

corredor principal e visualizá-lo no site do Colégio. 

 

USO DE TELEMÓVEIS 

Ao longo dos últimos anos, foram levadas a cabo várias iniciativas com o intuito de educar para a correta e regrada 

utilização de telemóveis, de alertar para os perigos das redes sociais, bem como concretizados projetos de incentivo ao convívio 

e à vida saudável. Continuamos a apostar na educação para o uso responsável e criterioso das novas tecnologias, formando 

os nossos alunos para a autonomia e responsabilidade. Desta forma, relembramos que: 

1. Há espaços livres de telemóvel (refeitório, biblioteca e corredor central). 

2. Os alunos do 2º Ciclo não usam o telemóvel durante o dia (os alunos, na 1ª aula da manhã, colocam o 

telemóvel no espaço reservado para o efeito, e só o retiram no final da última aula do dia).  

Apelamos à colaboração dos pais para este assunto que consideramos fundamental. 

 

VESTUÁRIO 

Os alunos deverão apresentar-se no colégio de forma condizente com o contexto de um espaço educativo e de acordo 

com o estipulado no Regulamento Interno. 

Nas aulas de Educação Física o uso do equipamento do colégio é obrigatório. 

 

PASTORAL EDUCATIVA  

O Plano de Atividades para 2022/2023 será dado a conhecer no site do Colégio até ao final do mês de setembro. 

CATEQUESE: A catequese, no Colégio Marista de Carcavelos, faz parte do currículo do ensino básico. 

Algumas indicações importantes: 

Habitualmente, as crianças recebem o Sacramento da Eucaristia (Primeira Comunhão) no 3.º ano; os alunos que 

pretendam receber preparação para o Sacramento da Eucaristia e não estejam a frequentar o 3.º ano deverão, durante o mês 

de setembro, inscrever-se junto do professor de Catequese. 

Os jovens que pretendam frequentar a Catequese no 10.º Catecismo (preparação para o Crisma) deverão, durante o 

mês de setembro, inscrever-se junto do professor de EMRC. 

Batismos: a inscrição para o sacramento do batismo para os alunos com mais de seis anos deve ser feita na secretaria. 

http://www.marista-carcavelos.org/
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MarCha: O Colégio oferece aos seus alunos um espaço de formação integral, crescimento pessoal e em grupo, 

através do Movimento MarCha. Mais informações podem ser recolhidas junto do Coordenador de Pastoral (pastoral@marista-

carcavelos.org) 

BANCO SOLIDÁRIO: O Banco Solidário tem como objetivo recolher e redistribuir, pela Comunidade Educativa roupas 

e fardas do colégio e manuais escolares. Todos podemos contribuir. Continuaremos a adotar um conjunto de orientações que 

proteja e evite contactos e deslocações desnecessárias.  

Os manuais usados devem ser pedidos através de um formulário, (https://bit.ly/bancosolidario22) sendo depois 

recolhidos nos horários e dias previstos, não sendo necessária inscrição para recolha. 

 

No início de setembro serão dados a conhecer os horários de funcionamento do Banco Solidário. no mês de setembro. 

 

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

Pré-Escolar 

No dia 1 de setembro, pelas 17h, as educadoras dos novos alunos do Pré-Escolar (3 anos A, B e 5 anos C) reunirão 

presencialmente com os respetivos encarregados de educação. No dia 2 de setembro, iniciar-se-ão, faseadamente, as 

atividades para estes alunos do Pré-Escolar e, também neste dia, decorrerão as reuniões presenciais com os encarregados 

de educação dos alunos das turmas 4 A, 4 B, 5 A, 5 B, pelas 17h. No dia 5 de setembro, iniciam-se as atividades de apoio à 

família para os restantes alunos do Pré-escolar. No dia 13 de setembro iniciar-se-ão as atividades letivas.  

1º Ciclo 

No dia 9 de setembro, terá lugar a receção a todos os alunos de 1º Ano, pelas 15:h00 horas, no auditório.  

No dia 12 de setembro, terá lugar a receção aos novos alunos do 2º, 3º e 4º ano, no Colégio, pelas 15h00 horas, 

no auditório, juntamente com os novos alunos dos restantes ciclos. 

No dia 13 de setembro, de modo a facilitar o acolhimento dos alunos de 1º ano, iniciar-se-ão as aulas no seguinte 

horário: 

- 08:30 – alunos do 1º ano A, B e C  

- 09:00 – Restantes anos de escolaridade (pedimos que neste dia os alunos apenas entrem no colégio a partir desta 

hora). 

2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário 

No dia 12 de setembro, terá lugar a receção aos novos alunos no Colégio dos 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário, 

pelas 15h00 horas, no auditório. No dia 13 de setembro, terá lugar o início do ano letivo, sendo os primeiros 45 minutos com 

o respetivo Diretor de Turma, cumprindo-se, de seguida, o horário normal de cada turma.  

 

No dia 16 de setembro terá lugar a cerimónia de abertura oficial do ano letivo, pelas dez horas e trinta minutos. Será 

no pavilhão. 

 

 

 

https://bit.ly/bancosolidario22
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As tradicionais reuniões com os pais decorrerão presencialmente, com um primeiro momento no auditório e um 

segundo momento na sala de aula, com o Diretor de Turma, Este encontro terá lugar no mês de setembro, nos dias dezanove 

(Secundário), vinte (terceiro ciclo), vinte e um (segundo ciclo) e vinte e dois (primeiro ciclo), pelas 18h. 

 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Será disponibilizado por email e na página oficial do Colégio (http://www.marista-carcavelos.org), o Regulamento das 

Atividades Extracurriculares, bem como os horários provisórios. Poderão existir mudanças de horários no início do ano letivo, 

sendo que os horários definitivos serão estabelecidos no início de outubro.  

 
1. Início das atividades extracurriculares 

As atividades extracurriculares terão início no dia 15 de setembro, com exceção do futebol e voleibol de competição, 

que terão início no dia 1 de setembro e da Escola de Música, que terá início no dia 3 de outubro.  

As atividades terminarão a 30 de junho. Nas modalidades de competição, em escalões específicos, poderá haver um 

prolongamento do calendário inicialmente estipulado, até ao final de julho. A informação deste prolongamento será viabilizada 

através de circular, enviada por email, tal como a respetiva inscrição.  

O Clube Exercício e Saúde terá início no dia 1 de setembro (sala de musculação) e terminará no dia 31 de julho, encerrando 

durante o mês de agosto. 

 

2. Inscrições 

As inscrições nas atividades extracurriculares poderão ser feitas via online (seguirá um email da secretaria com mais 

informações no decorrer do mês de agosto), até dia 10 de setembro.  

As inscrições posteriores à data acima referida ficam sujeitas às vagas existentes e terão que ser efetuadas por email 

(secretaria@marista-carcavelos.org) ou presencialmente, na secretaria. 

Informamos que este ano os alunos não poderão frequentar as atividades se tiverem valores de meses anteriores em dívida 

ao final de dois meses de frequência.  

No ato de inscrição, deverão tomar conhecimento dos Regulamentos das Atividades Extracurriculares, do Clube 

Exercício e Saúde e da Escola de Música, que se encontram no site do Colégio e/ou na secretaria do Colégio em formato de 

papel. 

Ao longo do ano, deverão consultar a página oficial do Colégio, que contém informações importantes e é um 

instrumento fundamental de comunicação entre o Colégio e a família. 

 

3. Equipamentos 

É obrigatório, em todas as atividades desportivas, a aquisição do kit desportivo e/ou o uso de equipamento adequado, 

de acordo com as normas apresentadas no início da atividade pelo professor responsável, em circular própria. A aquisição 

deste equipamento é da responsabilidade do Encarregado de Educação.  

 

 

 

 

 

http://www.marista-carcavelos.org/
mailto:secretaria@marista-carcavelos.org
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4. Escola de Música – Marcação de horários 

O horário das aulas da Escola de Música deve ser feito através do preenchimento da ficha de inscrição indicando 

todas as disponibilidades (até dia 9 de setembro será online, após essa data presencialmente na secretaria ou por email). Dar-

se-á prioridade aos antigos alunos e à ordem de inscrição. Posteriormente, durante as primeiras semanas de aulas, os 

encarregados de educação serão informados sobre os horários pela responsável da Escola de Música, professora Patrícia 

Martins (patriciamartins@marista-carcavelos.org).  

 

5. Escola Lúdica 

Para que todos os alunos possam usufruir de atividades estruturadas e orientadas antes do início do ano letivo, 

funcionará a Escola Lúdica. Todos os alunos do 1º ciclo que comparecerem no colégio durante o período de 5 a 9 de setembro 

serão enquadrados em grupos que irão frequentar atividades dinamizadas por monitores. A inscrição na Escola Lúdica de 

setembro poderá ser realizada online, até dia 31 de agosto, através do link enviado por email pela secretaria e/ou disponível 

no site do colégio. Mais informações disponíveis no site do Colégio. 
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