
ATIVIDADE DATA 

Receção aos alunos 11/09/2017 

Reuniões de pais 12 e13/09/2017 

Eucaristia de início do ano 21/09/2017 

Holy-Ween 31/10 a  02/11/2017 

Semana do Topas 
S. Martinho—Magusto 

06/11/2017  
a 10/11/2017 

Ação de solidariedade 12/2017 

Festa de Natal 14 e 15/12/2017 

Reis e Obreiros da Paz 05/01/2018  

Carnaval—”Personaliza-te” 09/02/2018 

Semana dos afetos 12 a 16/02/2018 

Via Sacra 22/03/2018 

Festa da Páscoa 23/03/2018 

Visita Pascal 11/04/2018 

Dia mariano 11/05/2018 

Primeira Comunhão 27/05/2018 

Dia Mundial da Criança 01/06/2018 

Passeio de finalistas 08/06/2018 

Bênção dos finalistas 12/06/2018 

Festa de Final de Ano 23/06/2018 
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Subsídio às Famílias - Contrato Simples 

O Ministério da Educação financia as famílias que 
livremente optam pelo ensino particular e coope-
rativo sob a forma de Contrato Simples. Os encar-
regados de educação deverão informar-se na 
secretaria sobre as modalidades de apoio finan-
ceiro que o estado poderá conceder e os prazos 
em que se pode candidatar atempadamente. O 
valor do apoio varia de acordo com quatro esca-
lões, em função do valor de RC. 

Fórmula para o cálculo da capitação: 

RC= R-C-I-S-H/12*N 

R - rendimento familiar bruto anual no ano cor-
respondente  
C - total de contribuições pagas  
I - total de impostos pagos  
H - encargos com a habitação, limite - 2.095,00€  
S - encargos com a saúde  
N - o número de pessoas do agregado familiar   

Outras normas de funcionamento: 

- A Escola proporciona aos seus alunos e profes-
sores um serviço organizado de refeitório. As 
refeições serão pagas no mês seguinte; 

- Em horário pós-letivo, os alunos que permane-
cerem na Escola fazem a sua inscrição no CATL, 
serviço que será assegurado pelo Centro Social de 
Santa Clara; só poderão permanecer na Escola, os 
alunos inscritos ou que participam em atividades 
extracurriculares; 

- É obrigatório o uso do uniforme em vigor, nos 
dias a definir pela escola e nas celebrações.  

- A Caderneta do Aluno é um instrumento de liga-
ção entre a escola e a família, assim como meio 
de registo com diversas funções educativas. 

- Os alunos de 3º ano de catequese celebram a 
Primeira Comunhão em data a marcar e após 
catequeses de preparação para a mesma. 

Contactos: 
Telefone: 273300200 
E-mail: colegiodesantaclara@gmail.com 
Site: colegiosantaclara.org 
 

Bragança, outubro de 2017 

Horário da Secretaria da Escola: 

09.00h—13.00h e das 15.00h—18.30h 



QUEM SOMOS: 
A Escola de Santa Clara é um Estabelecimento de 
Ensino Particular do I Ciclo e titular do Alvará nº 
2256, concedido pelo Ministério da Educação em 
14 de junho de 1978. Pertence e é dirigido pela 
Congregação das Servas Franciscanas Reparado-
ras de Jesus Sacramentado, sua entidade tutelar. 
 

MISSÃO: contribuir para uma educação cívica e 
um aperfeiçoamento cultural, espiritual e moral, 
onde coloca cada pessoa como protagonista do 
seu próprio crescimento/aprendizagem e mudan-
ça. Atitude inovadora, sempre em busca de novas 
respostas;  melhoria, exigência e mudança. 
 

VALORES: fraternidade; fé cristã / interioridade; 
responsabilidade/compromisso; 
exigência; trabalho/cooperação; 
verdade / humildade; alegria;  
respeito/interculturalidade; ecologia. 
 

VISÃO:   
- desenvolvimento pessoal...;  
- empenho recíproco Escola/Família...;  
- a transformação familiar e da sociedade;  
- espírito crítico, diálogo, respeito pela natureza. 
 

LEMA - REPARA (N)O MUNDO 
- Sentir-se reparado… 
- Re-parar em… 
- Reparar o/a…  
 

2017/2018- Topas connosco 
O cuidado do outro 
 
 

Topas é a mascote do nosso PEE (Projeto Educati-
vo de Escola). Com ele vamos aprender a REparar 
(n)o mundo à nossa volta. 
 

As estratégias delineadas pautam-se por uma 
“dinâmica reparadora” para concretização e 
desenvolvimento de uma mais eficaz ação educa-
tiva e pedagógica, de acordo com os objetivos 
propostos. 

A escola de Santa Clara, integra  
na Mensalidade os seguintes serviços: 
 
Áreas curriculares de frequência obrigatória: 
- Português 
- Matemática 
- Estudo do Meio 
- Expressões (Físico-motora, plástica e musical) 
- Inglês (1 hora 1º e 2º anos, 2 horas 3º e 4º anos) 
- Apoio ao Estudo 
- EMRC 
 

As atividades de Expressão Físico Motora, Expressão 
Musical e Inglês são ministradas por docentes da área. 

 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) 
Inglês (1 hora no 1º e 2º anos) 
Tuna Clara  
Catequese 
BiblioTIC  
 

Dado o seu plano de atividades e a exigência inerente a 
uma formação integral de qualidade, as AEC’s implicam 
uma frequência obrigatória após o ato de inscrição. 

 
Atividades extracurriculares (AE) 
TE (Tempo de estudo) 
Informática – Robótica (Parceria com IPB) 
Desporto (parcerias) 
Natação (CATL) 
 

O TE (tempo de estudo), funciona diariamente, exceto 
sexta-feira e vésperas de feriado, das 17.45h às 18.30h 
sob vigilância de uma docente.  
 

* sob inscrição e com custos adicionais: 
- Aulas de instrumento: Piano e Guitarra  
- Dança Criativa 
 

 

Entrada Saída Horários   
CATL 8 horas 9 horas 

Atividades letivas 
9 horas 12 horas 

14 horas 17 horas 

AEC 17 horas 18 horas 

CATL 18 horas 19 horas 

Intervalos: 

 

Atividades nas Interrupções letivas: 
Escola de Santa Clara promove um conjunto de 
atividades de férias de verão, de Natal e de Pás-
coa, visando a formação integral dos alunos do 1º 
ciclo, em regime de CATL tutelado pelo Centro 
Social de Santa Clara, prolongando o calendário 
escolar com um conjunto de atividades variadas 
que proporcionam aos nossos alunos um comple-
mento das aprendizagens desenvolvidas ao longo 
do ano letivo, nas áreas curriculares disciplinares. 
 
Mensalidades: 
A propina anual estipulada para o início de cada 
ano letivo será paga em 11 prestações mensais:  
10 mensalidades correspondentes aos meses 
letivos (de setembro a junho) e uma prestação 
para o mês de julho.  
 

O pagamento é efetuado, na secretaria da escola, 
entre os dias 1 e 10 de cada mês, em numerário, 
cheque, TPA ou por transferência bancária. 
 
Tabela de preços: 
Mensalidade - 170€* 
* Com irmãos na instituição - 10% de desconto 

Matricula - 60€ 
Almoço - 3€ 
Dança Criativa - 10€ (mensais) 
Aula de instrumento - 5€ / hora 
 
Espaços: 
Quatro salas de aula de aula, uma sala de profes-
sores, ginásio, secretaria, sala de reuniões, duas 
salas de atendimento aos pais, capela, sala de 
estudo e de Inglês, sala de pastoral, Biblioteca 
sala de música e dança, casas de banho, refeitó-
rio e cozinha, campo de futebol, pátio/recreio. 

Manhã 10h30 11h00 

Tarde 15h30 16h00 


