
Circular nº 01-22/23 

 
 
 
 

Ano Letivo 2022/2023 
 

 

Exmo. Senhor Encarregado de Educação: 

 

Estamos a preparar com todo o cuidado o novo ano letivo 2022/2023 no sentido 
de proporcionarmos aos nossos alunos as melhores e mais adequadas condições ao 
seu desenvolvimento, ao seu bem-estar e à sua realização. Para tal, continuamos a 
contar com a sua colaboração, em estreita união de esforços e de objetivos, e com o 
comprometimento de toda a comunidade educativa, como até aqui tem acontecido.  

Aproveitamos para agradecer aos   Senhores   Encarregados   de   Educação   a   
colaboração   que   nos   dispensaram ao longo do ano letivo que agora termina, e a 
confiança que em nós depositam expressando, desde já, o nosso reconhecimento. 
 

Para além das informações que pode consultar nos endereços oficiais do 
Colégio, e que a seguir indicamos, disponibilizamos, por este meio, uma série de outras 
informações sobre planeamento, normas e procedimentos organizativos, cujo 
conhecimento pretende ser facilitador e determinante para uma correta comunicação e 
participação das famílias e dos alunos. 

 

Para aceder à informação oficial do Colégio Vasco da Gama poderá consultar 
os endereços: 

- www.colegiovascodagama.pt 

- www.facebook.com/colegiovascodagama 

 
 

1. CALENDÁRIO ESCOLAR DO ANO LETIVO 2022/2023 
 
O novo ano letivo vai trazer-nos algumas novidades com a criação de um novo 

desenho do calendário escolar, por semestres, e uma diferente organização do trabalho 
pedagógico. O ano letivo será, assim, dividido em dois semestres de acordo com o plano 
constante no quadro a que se refere o ponto 2. 

Este novo calendário escolar já não é novidade em múltiplos Colégios, nas 
escolas do Município de Sintra, assim como em grande parte das escolas do país. 

A semestralidade implica uma nova estratégia de planeamento educativo 
passando-se, nomeadamente, de três momentos formais de avaliação (os tradicionais 
três períodos letivos) para quatro momentos. Duas avaliações intercalares (qualitativas 
e descritivas) a meio dos semestres, e duas avaliações formais quantitativas 
(classificativas) no final dos semestres. Outras informações sobre estas mudanças 
serão dadas aos alunos no primeiro dia de aulas e aos Senhores Encarregados de 
Educação na primeira reunião em setembro. 

 
 

 
 
 
 



 
2. Conforme pode consultar no planeamento que segue em anexo, o novo ano letivo 
terá início e final nas seguintes datas:     
 
 

 
* No entanto, poderão, se assim o entenderem, frequentar as atividades de apoio à 
família, desde 01/09/2022.        
      
 

 

 

* Os alunos da Educação Pré-Escolar poderão frequentar a componente de apoio à 
família de 03 a 31/07/2023. 

 

 

3. O horário escolar do novo ano letivo será o seguinte: 
 
 
Ciclo de escolaridade Início Hora de almoço Fim 

 
Educação Pré-Escolar 

 
9:00h 

Dois turnos: 
11:30h às 12:15h 
12:15h às 13:00h 

 
16:30h 

1º Ciclo 8:45h 12:20h às 13:30h                     16:25h 
2º Ciclo 8:30h 12:20h às 13:30h 16:25h 
3º Ciclo 8:30h 13:15h às 14:30h 16:25h 
Ensino Secundário 8:15h 13:35h às 14:40h 10.º e 11.º anos: até às 16:20h* 

12.º ano: até às 13:35h* 
* conforme o horário da turma 

 
 
 
4. O Colégio continuará a contar com as seguintes plataformas digitais:  
 

• INOVAR - que permite aos pais de todos os alunos consultar dados relativos ao 
seu educando, por exemplo: a avaliação, o registo biográfico, as faltas, etc.; 
 

• OFFICE365 - uma ferramenta de produtividade e comunicação utilizada por 
todos os alunos e professores; 

 
• ESCOLA VIRTUAL - destinada às várias áreas disciplinares do Ensino Básico 

e Secundário e cujo valor da anuidade é de 28€. 
 
 
 

  INÍCIO FIM 
 Educação Pré-Escolar 12/09/2022 *  
1º SEMESTRE 1º Ciclo e 2º Ciclo 13/09/2022 24/01/2023 
 3º Ciclo e Ensino Secundário 14/09/2022  

 INÍCIO FIM 
  9º, 11º e 12º anos – 07/06/2023 

2º SEMESTRE 30/01/2023 5º, 6, 7º, 8º e 10º anos – 14/06/2023  
  Ed. Pré-Escolar e 1º Ciclo – 30/06/2023* 



5. No próximo ano letivo, continuarão a ser desenvolvidos, entre muitos outros, os 
seguintes projetos: 

 
• Na Educação Pré-Escolar, o Projeto Mundo das Letras cujo intuito é contribuir 

para o desenvolvimento da consciência fonológica do aluno; 
 

• No 1.º Ciclo, manteremos os Programas Próprios na aprendizagem da 
Matemática e o Método Fonovisual na aprendizagem da Leitura e da Escrita; 
 

• No 2.º Ciclo, no 5º ano, iremos iniciar o projeto Na Rota do Digital com foco na 
inovação pedagógica, na aquisição de conhecimentos e na construção de uma 
escola digital. Temos, ainda, como objetivo conseguir, por um lado, a 
desmaterialização dos manuais escolares e, por outro, a possibilidade de 
aplicarmos os recursos tecnológicos na melhoria das aprendizagens; 
 

• No 3.º Ciclo, manteremos o projeto iClass, que permite que o processo 
ensino/aprendizagem se realize de uma forma mais dinâmica e que os alunos 
consolidem a sua autonomia e criatividade. É um projeto que alia a tecnologia 
ao espaço, que aposta na utilização de metodologias ativas, na flexibilidade 
curricular, e que visa a melhoria das aprendizagens; 
 

• No Ensino Secundário, continuaremos a trabalhar focados na formação 
humanista e académica dos nossos alunos, dando especial destaque à 
preparação para a entrada no Ensino Superior e aos projetos de Voluntariado e 
ao mais recente projeto de 10º ano, MAC (Monitorização das Aprendizagens e 
Competências), que inclui a componente de Cidadania e Desenvolvimento e é 
constituída por três vertentes: vertente curricular, vertente orientada para o Perfil 
do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e uma vertente desportiva; 
 

• Continuaremos a ser uma escola parceira com o Cambridge University Press, 
utilizando métodos de ensino e recursos com certificação Cambridge, com a 
finalidade de proporcionar aos nossos alunos a Certificação de Proficiência em 
Inglês, ao longo do Ensino Básico e Secundário, do nível YLE ao CAE, em 
parceria com o Cambridge English (Exam Center); 
 

• Daremos continuidade ao projeto de implementação de cursos de música no 
Colégio, em parceria com a Escola de Música Crescendo. Os cursos serão 
lecionados pelos próprios professores da Escola de Música, nas instalações do 
Colégio. 
 
 

6. Os alunos poderão inscrever-se em Atividades de Complemento Educativo, que 
terão início em outubro. As inscrições serão feitas no início do ano escolar, tendo em 
conta as atividades e os horários disponíveis, de acordo com a circular que seguirá 
oportunamente.  
 
 
7. É obrigatório o uso do equipamento desportivo, composto por t-shirt e calção ou 
t-shirt e leggings, com emblema do Colégio. O preço varia entre os 20,50€ e os 27,50€, 
dependendo do tamanho.  Caso esteja interessado, poderá também adquirir um fato de 
treino, modelo do Colégio, cujo valor varia entre os 29€ e os 38€, consoante o tamanho.  

Os alunos da Educação Pré-Escolar deverão adquirir ainda um bibe (25€), um panamá 
(10€) e uma t-shirt (8€). 
 
 



8. Dado que a segurança continua a constituir para nós uma grande preocupação, 
pedimos-lhe que tenha sempre presente os seguintes pontos:  
 

• Todos os alunos, que pretendam ausentar-se do Colégio dentro do horário 
escolar ou que pretendam utilizar outro transporte que não seja o habitual, 
deverão trazer um documento justificativo, assinado pelo Encarregado de 
Educação, comunicando tal facto ao Coordenador de Ciclo, a fim de lhes ser 
dada a respetiva autorização; 

 
• A circulação dentro do Colégio deverá processar-se, lentamente, de acordo com 

o mapa disponível em www.colegiovascodagama.pt (Campus), sendo 
expressamente proibido deixar e receber alunos junto da portaria e na Avenida 
das Tílias; 
 

• O Colégio não se responsabiliza por danos causados em viaturas em circulação 
ou estacionadas dentro do recinto escolar. 
 

• Os proprietários dos carros que entram no Colégio deverão requerer, na 
Secretaria Escolar, um dístico identificativo da viatura, no qual deverá constar a 
matrícula do carro e o número de identificação do aluno; Este dístico deverá 
estar bem visível no tablier do carro sempre que entrem ou saiam do Colégio. 

 
9. O Colégio tem um seguro escolar, que apenas abrange os tratamentos feitos em 
instituições públicas. 
 
 
10. O aluno deverá apresentar o seu cartão de identificação escolar, sempre que 
solicitado. Terá o custo de 10€, importância a ser debitada em outubro. 
 
 
11. Relativamente à alimentação, a ementa do almoço, elaborada por uma dietista e 
divulgada no site do Colégio, inclui, à semelhança do ano anterior, sopa, três pratos à 
escolha, (carne, peixe ou vegetariano), salada, pão, fruta/iogurte e água ou sumo. 
 

• Na Educação Pré-Escolar, a alimentação está incluída na mensalidade; 
 

• Os alunos do 1.º Ciclo pagarão 6€ por almoço + 2 lanches x nº de dias letivos. 
O valor obtido é fixo, em função dos dias do mês, não havendo lugar a 
descontos. Quanto ao almoço avulso, através de requisição, feita de véspera, o 
preço é de 8,50€; 

 
• Os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e do Ensino Secundário podem optar por duas 

modalidades: 
 
Trazer a alimentação de casa 40,50€ por mês (outubro a junho) + 24€ 

(setembro), pela utilização da sala de 
refeições 

Alimentação fornecida pelo Colégio 
 
(O valor obtido é fixo, em função 
dos dias letivos do mês, não 
havendo lugar a descontos) 

Almoço: 6,50€ x nº de dias letivos 

Almoço + 2 lanches: 8,10€ x nº de dias 
letivos 

 
 



Lembramos mais uma vez que os alunos que vão almoçar fora do Colégio 
correm riscos de segurança acrescidos que não podemos ignorar. Assim, estes alunos 
disporão apenas do tempo estritamente necessário para a refeição, após a qual deverão 
regressar, imediatamente, ao Colégio. Os respetivos Encarregados de Educação 
deverão assinar um termo de responsabilidade relativo ao tempo que o aluno está fora 
do Colégio. 
 
 
12. Os autocarros sairão do Colégio às 16:50h. Até dia 12 de setembro não haverá 
autocarros. A partir do dia 13 entra em vigor o horário normal de transportes.  

Qualquer assunto relacionado com os Transportes deverá ser esclarecido com 
o Responsável do Serviço de Transportes, Tiago Guerreiro, através do e-mail: 
tiago.guerreiro@colegiovascodagama.pt, do telefone: 219 198 300 ou do telemóvel: 919 
194 272. 

 
Os alunos que utilizam transporte próprio, durante o ano letivo, deverão: 

 
• estar no Colégio, impreterivelmente, até às 8:10h (Ensino Secundário), até às 

8:20h (2º e 3º Ciclos), até às 8:35h (1º Ciclo) ou até às 8:50h (Educação Pré-
Escolar); 
 

• sair do Colégio até às 16:50h, exceto se frequentarem atividades de 
complemento educativo.  

 
Nota: No próximo ano letivo seremos forçados a suprimir alguns circuitos que, 
tradicionalmente, eram feitos pelos autocarros do Colégio ou por autocarros 
contratados. O número diminuto de utentes deixou de justificar a sua permanente 
utilização. Aos encarregados de educação afetados com esta situação pedimos a 
máxima compreensão. 
 
 
 

Desconhecendo, em termos futuros, a forma como iremos ser afetados pela 
situação pandémica, por uma questão preventiva, apelamos aos Encarregados de 
Educação para que, diariamente, logo que as aulas terminem, venham buscar os seus 
educandos, que deverão esperar, dentro do Colégio, nos espaços indicados para o 
efeito. 
 

Aproveitamos, mais uma vez, para agradecer a preciosa colaboração prestada 
ao longo deste Ano Letivo de 2021/2022 e desejamos a todos, pais, encarregados de 
educação, alunos e respetivas famílias umas boas férias e um merecido descanso.  
 Reencontrar-nos-emos em setembro para o início de um novo ano letivo que 
esperamos seja de sucesso para todos.    
 
 
 

Meleças, 25 de julho de 2022 
 
 

A Direção Pedagógica 

 
 
 

DESTINATÁRIO: Encarregados de Educação de todos os alunos 
 


