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NORMAS OPERATIVAS 
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O presente documento contém as normas operativas do Colégio da Fonte (“Normas 

Operativas”) referentes ao ano letivo 2022/2023, destinando-se a concretizar e a 

regulamentar as normas previstas no Regulamento Interno e no Projeto Educativo do 

Colégio. 

1. Horário de Funcionamento 

1.1. O Colégio funciona nos dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, das 07h30 

às 19h00. 

1.2. Após as 18h30, será cobrada uma taxa de prolongamento nos termos do 

Preçário. 

1.3. Na valência da creche (1 e 2 anos) e do pré-escolar (3, 4 e 5 anos), todas as 

crianças deverão entrar no Colégio até às 9h30, sendo as crianças que 

chegarem após essa hora acompanhadas por colaborador não docente do 

Colégio até à respetiva sala, de modo a não perturbar o normal 

funcionamento da mesma.  
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1.4. O início das atividades para os alunos do 1.º ciclo é definido em função da 

respetiva turma, no início do ano letivo.  

1.5. A recolha das crianças deverá ser feita até às 18h30, sendo cobrado, a partir 

dessa hora, uma taxa de prolongamento, nos termos do Regulamento e do 

Preçário em vigor, a todas as crianças que permaneçam no Colégio, 

independentemente do período de tempo excedido. 

1.6. O horário da Secretaria é das 09h00 às 18h00. 

1.7. A Secretaria estará à disposição dos encarregados de educação para tratar 

de qualquer assunto relacionado com o(s) seu(s) educandos ou com as 

atividades do Colégio, nomeadamente: 

1.7.1.1. Informações 

1.7.1.2. Inscrições / pagamentos 

1.7.1.3. Marcações de atendimento aos encarregados de educação por 

parte de educadores / professores e Diretor(a) de Operações ou 

Diretor(a) Geral e Pedagógico(a).  

1.8. Os serviços do Colégio estarão encerrados em datas a divulgar no calendário 

escolar, disponível no início do ano letivo, ou em situações extraordinárias 

que possam comprometer o normal funcionamento do Colégio. 

2. Critérios de Formação de Turmas 

2.1. As turmas e salas serão formadas tendencialmente em função da idade dos 

alunos ou crianças, nos seguintes termos: 

Sala ou Turma Idade 

Sala dos 3 anos Crianças com 3 anos completados até 31 

de dezembro do ano da matrícula. 

Sala dos 4 anos Crianças com 4 anos 

Sala dos 5 anos Crianças com 5 anos 

1.º ano Alunos com 6 anos. 

2.º ano Alunos com 7 anos 
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3.º ano Alunos com 8 anos 

4.º ano Alunos com 9 anos 

 

2.2. Salvo casos devidamente fundamentados pelo(a) Diretor(a) Geral e 

Pedagógico(a), os alunos ou crianças acompanharão a mesma turma. 

2.3. No caso de um aluno ficar retido, será integrado na turma do ano de 

escolaridade correspondente ou, por decisão do Conselho de Docentes, na 

mesma turma. 

 

3. Condições de Admissão  

3.1. São admitidas na creche crianças com idade igual ou superior a 4 meses. 

3.2. São admitidos no pré-escolar alunos que, a 31 de dezembro do ano de 

admissão, tenham idade igual ou superior a 3 anos. 

3.3. As crianças que completem os 6 (seis) anos de idade entre 16 de setembro 

e 31 de dezembro podem ingressar no 1.º ciclo, se tal for requerido pelo 

encarregado de educação, dependendo a sua aceitação definitiva da 

existência de vaga nas turmas já constituídas, depois de aplicadas as 

prioridades definidas na legislação em vigor. 

3.4. Caso não existam vagas no Colégio, será criada uma lista de espera ordenada 

em função da data de pré-inscrição e dos critérios de preferência indicados 

no Regulamento, sendo os encarregados de educação notificados, com a 

devida antecedência, da abertura da respetiva vaga. 

3.5. Em caso de escassez de vagas, havendo um conflito entre duas ou mais 

inscrições para a mesma vaga, as inscrições para o ano letivo em curso 

prevalecem sobre as inscrições para anos letivos seguintes, ainda que estas 

tenham sido feitas em data anterior. 

3.6. As inscrições serão precedidas, em datas a determinar, por uma reunião e 

entrevista com o(a) Diretor(a) Geral e Pedagógico(a)na qual será explicado 

o Regulamento, as Normas de Funcionamento, o Projeto Educativo e a 

organização das turmas do Colégio, estando a inscrição definitiva do aluno 

condicionada ao parecer do(a) Diretor(a) Geral e Pedagógico(a). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0pviusS9YEiPS3euJqC7odlTlODKDENAtewTLOke6bNUREUzUzlNMVo0QlhNMFNWMURYTjZXQ1dWWSQlQCN0PWcu
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4. Matrículas 

4.1. No ato de matrícula será necessário apresentar: 

4.1.1. Documento de identificação do aluno (ex. cartão cidadão, certidão 

de nascimento, passaporte, etc.) 

4.1.2. Documento de identificação do encarregado de educação (ex. cartão 

de cidadão, passaporte, etc.) 

4.2. Certificação de Vacinas. As novas matrículas e renovações de matrícula 

decorrerão nos meses de fevereiro e março, sendo este procedimento 

aplicável a todas as valências, exceto o berçário, cuja inscrição ou renovação 

poderá ser feita no mês imediatamente anterior ao início da respetiva 

frequência. 

4.3. Verificando-se a transição de uma criança do berçário para as salas de um 

ano após a primeira semana do respetivo mês, será aplicada a prestação 

mensal da anuidade do berçário, quanto a esse mês. 

 

5. Anuidades e Pagamentos 

5.1. Nos termos do Regulamento, todos os pagamentos devem ser efetuados 

presencialmente na Secretaria, dentro dos horários estabelecidos, ou por 

transferência bancária para a conta bancária do Colégio, sendo, neste caso, 

indicado o nome do aluno no campo discriminativo.  

5.2. No ato da inscrição ou da renovação da matrícula deverá ser liquidada a 

quantia indicada no Preçário do Colégio, quantia essa não reembolsável em 

caso de desistência da vaga. 

5.3. O seguro escolar é obrigatório e o pagamento está incluído no valor da 

matrícula ou sua renovação, consoante o caso. 

5.4. Tendo o encarregado de educação optado pelo pagamento mensal da 

anuidade, esta será paga em 11 prestações por ano (uma por mês), sendo 

que a prestação relativa ao mês de julho será sempre devida.  

5.5. O pagamento relativo ao mês de agosto será opcional, em função de o aluno 

frequentar ou não os programas a serem desenvolvidos pelo Colégio nesse 

período, sendo os respetivos preços comunicados anualmente pelo(a) 

Diretor(a) Geral e Pedagógico(a).  
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5.6. As atividades extracurriculares funcionarão tendencialmente durante 9 

meses por ano, de outubro a junho, exceto durante as interrupções letivas, 

sendo pagas mensalmente, não sendo as quantias já pagas objeto de 

reembolso.  

5.7. As visitas de estudo serão pagas no mês seguinte à sua realização. 

 

6. Atividades Incluídas nas Anuidades 

6.1. Na creche, a anuidade inclui atividades pedagógicas de desenvolvimento 

psicomotor, linguístico, sensorial e cognitivo inscritas no Plano Semanal de 

Sala.  

6.2. No pré-escolar, a anuidade inclui atividades pedagógicas curriculares 

integradas no Plano Semanal de Sala de acordo com as OCEPE (Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar).  

6.3. No 1.º ciclo, a anuidade inclui atividades pedagógicas curriculares integradas 

no Plano Semanal de Turma de acordo com as aprendizagens essenciais do 

Currículo Nacional.  

6.4. O apoio pelo Gabinete de Psicologia encontra-se incluído na anuidade de 

todas as valências. 

6.5. Para além das atividades referidas nos números anteriores, nas diferentes 

valências, as anuidades incluem o seguinte: 

 

Berçário e Creche (1) 

Horário  Horário: 7h30 às 18h30 

Atividades Pedagógicas: 9h30 às 15h30 

Berçário Atividades de enriquecimento 

pedagógico: Música (1x) e 

Psicomotricidade (1x) 

Sala de 1 ano A e Sala de 1 ano B Atividades de enriquecimento 

pedagógico: Música (1x) e 

Psicomotricidade (2x) 

Sala 2 anos A e Sala de 2 anos B  Atividades de enriquecimento 

pedagógico: English Time (1x), Música (1x), 

Psicomotricidade (2x) 
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(1) O English time será assegurado por uma Teaching Assistant 

Pré-Escolar 

Horário  Horário: 7h30 às 18h30 

Atividades Pedagógicas: 9h30 às 16h00 

Sala de 3 anos  Atividades de enriquecimento pedagógico: 

English Time (3x por semana), Educação Musical 

(1x por semana), TIC (1x por semana) e 

Educação Física (2x por semana) 

Sala de 4 anos  

 

Atividades de enriquecimento pedagógico: 

English Time (3x por semana), Educação Musical 

(1x por semana), TIC (1x por semana) e 

Educação Física (2x por semana) 

Sala de 5 anos Atividades de enriquecimento pedagógico: 

English Time (5x por semana), Educação Musical 

(1x por semana), TIC (1x por semana) e 

Educação Física (2x por semana) 

 

1.º ciclo 

Horário Horário: 7h30 às 18h30 

Atividades Pedagógicas: 9h00 às 17h00 com 

intervalo da manhã entre as 11:00h e 11:30h, e 

intervalo de almoço entre as 13:00h e 14:30h 

1.º Ano ao 4.º Ano Atividades de enriquecimento pedagógico: Inglês 

(5x por semana), Educação Musical (1x por 

semana), Educação Física (2x por semana), TIC 

(1x por semana), One Moment (2x por semana), 

Oficina das Ciências e Ambiente (1h30 mensal) 

e Apoio ao Estudo (2x por semana) 
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7. Atividades Extracurriculares, Passeios e Visitas de Estudo 

7.1. O Colégio dispõe das seguintes atividades de extracurricular:   

7.1.1. Guitarra (a partir dos 5 anos) – 1x por semana; 

7.1.2. Piano (a partir dos 5 anos) – 1x por semana; 

7.1.3. Ballet (a partir dos 3 anos) – 2x por semana; 

7.1.4. Judo (pré-escolar e 1.º ciclo) – 2x por semana; 

7.1.5. Natação (pré-escolar) – 1x por semana; 

7.1.6. Yoga (creche) – 1x por semana; 

7.1.7. Robótica – The Inventors (a partir dos 5 anos) – 1x por semana. 

7.1.8. Xadrez (a partir dos 5 anos) – 1x por semana 

7.1.9. Funtime (a partir dos 3 anos) – 1x por semana 

7.1.10. Costura (1.º Ciclo) – 1x por semana 

7.2. Será estabelecido, pelo Colégio, um número mínimo e máximo de alunos 

para que as atividades extracurriculares funcionem.  

7.3. A alteração ou desistência de uma atividade extracurricular deverá ser 

comunicada pelo encarregado de educação, por escrito, à secretaria, com 5 

dias úteis de antecedência. 

7.4. Será dada a possibilidade de compensação das aulas/treinos somente em 

casos de falta do professor responsável pela atividade, quando estas lhes 

sejam imputáveis. 

7.5. A data da compensação é definida pelo professor em articulação com o 

Colégio, sendo esta sempre de âmbito pedagógico e não financeiro. 

7.6. Os passeios e visitas de estudo organizados pelo Colégio são de caráter 

facultativo e os respetivos custos serão suportados pelos encarregados de 

educação.  

8. Alimentação 

8.1. As farinhas e leites especiais serão da responsabilidade dos encarregados de 

educação, desde que acompanhadas da respetiva prescrição médica, e 

deverão ser entregues às educadoras responsáveis, devidamente 

identificadas com o nome da criança. Antes do término das embalagens, as 

responsáveis da sala avisarão os encarregados de educação, para a sua 

reposição. 
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8.2. No caso de dietas ocasionais, estas devem ser comunicadas até às 10h00 na 

Secretaria. 

8.3. A ementa será semanalmente disponibilizada na plataforma Educabiz. 

8.4. Caso os alunos cheguem atrasados, deverão os encarregados de educação 

comunicar ao Colégio, até às 10h00, a comparência do seu educando ao 

almoço. 

8.5. Quando as dietas se prolongarem por mais de 5 dias, os pais deverão 

entregar uma prescrição médica que o justifique. 

 

9. Uniformes 

9.1. A partir de 1 ano de idade, o uso do bibe é obrigatório para as crianças da 

Creche e Pré-escolar. 

9.2. O uso de uniforme é obrigatório para todos os alunos do 1.º Ciclo. 

9.3. Todas os alunos deverão trazer uma muda de roupa, que ficará no Colégio, 

para utilizar caso se justifique. 

9.4. As peças do uniforme ou roupa utilizadas pelos alunos deverão ser de um 

tamanho adequado, por forma a que estas não fiquem limitadas nos seus 

movimentos. 

9.5. Todas as peças do uniforme, bibe e roupa dos alunos deverão estar 

devidamente identificadas, não respondendo o Colégio pelo respetivo 

extravio. 

9.6. Nos dias em que tenham Educação Física os alunos devem vir já devidamente 

equipados de casa. 

9.7. Caso qualquer aluno se apresente no Colégio, de forma sistemática, sem o 

uniforme ou qualquer peça desta, poderá o Colégio fornecer a peça ou peças 

em falta ao aluno, sendo o respetivo encarregado de educação responsável 

pelo seu pagamento. 

 

10. Comunicação 

10.1. Não são permitidos telefonemas para os alunos e o uso do telemóvel ou de 

qualquer outro aparelho com funções similares não é permitido no Colégio. 

10.2. Exceto em situações de urgência ou extrema necessidade, durante as 

atividades pedagógicas, o corpo docente, os alunos e as auxiliares não 
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poderão ser interrompidos para atenderem telefonemas ou contactarem 

com os encarregados de educação.  

10.3. As mensagens urgentes recebidas via telefone serão anotadas na secretaria 

ou receção e transmitidas oportunamente aos interessados.  

10.4. Na comunicação com o Colégio os encarregados de educação devem, em 

função dos assuntos, utilizar os seguintes contactos: 

10.4.1. Para esclarecimentos simples, entre outros, sobre atividades, 

horários e preçário enviar e-mail para geral@colegiodafonte.pt ou 

ligar 219 235 310. 

10.4.2. Para esclarecimentos sobre faturação ou para questões 

administrativas e operacionais contactar ruigoncalves@colegiodafo

nte.pt 

10.4.3. Para questões pedagógicas ou logísticas de sala recorrentes, 

contactar a docente da sala através da plataforma Educabiz. 

10.4.4. Para questões pedagógicas gerais ou importantes, contactar a 

direção pedagógica através do e-mail 

marisabarreto@colegiodafonte.pt  

10.5. Salvo em circunstância excecionais ou urgentes, o Colégio responde apenas 

a telefonemas e e-mails dentro do horário de funcionamento. 

10.6. A comunicação digital com colaboradores deve ser exclusivamente feita 

através das plataformas (Educabiz) e e-mails oficiais do Colégio. 

10.7. Os colaboradores do Colégio não estão autorizados a partilhar os seus 

contactos pessoais com os encarregados de educação. 

10.8. As plataformas de comunicação do Colégio, como o Educabiz, devem ser 

utilizadas com reserva e apenas para comunicações gerais ou no âmbito da 

atividade pedagógica das salas, não sendo a sua utilização adequada para 

tratar de questões individuais dos alunos ou encarregados de educação ou 

questões de direção pedagógica. 

 

11. Acompanhamento e Assistência às Crianças 

11.1. As crianças apenas serão entregues aos encarregados de educação ou a 

pessoas previamente indicadas por estes e devidamente identificadas, sendo 

que perante um caso de dúvida em relação às recolhas pontuais, o Colégio 

mailto:geral@colegiodafonte.pt
mailto:ruigoncalves@colegiodafonte.pt
mailto:ruigoncalves@colegiodafonte.pt
mailto:marisabarreto@colegiodafonte.pt
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reserva-se o direito de não permitir a saída da criança até devida confirmação 

pelos pais. 

11.2. Sempre que seja necessário antecipar a hora de saída da criança, os 

encarregados de educação deverão comunicar este facto ao Colégio, com 

antecedência mínima de 3 (três) dias, se possível. 

11.3. As crianças do berçário, creche e pré-escolar serão acolhidas nas respetivas 

salas, sendo as restantes acolhidas na receção ou sala polivalente. 

 

12. Saúde e Medicamentos 

12.1. Em caso de doença súbita da criança, os encarregados de educação serão 

prontamente notificados e, no caso de se tratar de alguma doença que possa 

pôr em risco a saúde e bem-estar das restantes crianças, deverão os 

encarregados de educação, no mais curto espaço de tempo possível, 

recolher a criança. 

12.2. Na eventualidade de ocorrer algum acidente com a criança, após uma 

avaliação do grau de gravidade da situação, o Colégio adota, de imediato, os 

seguintes procedimentos: 

12.2.1. Acionar o sistema de urgência do 112, sendo assegurado o 

acompanhamento pelo encarregado de educação, por outro familiar 

ou por um colaborador do Colégio, caso nenhuma outra das 

pessoas indicadas possa acompanhar a criança; 

12.2.2. Não sendo necessários cuidados urgentes imediatos, recorrer-se-á 

à linha de apoio Saúde 24 e, mediante indicações, proceder em 

conformidade, sendo o encarregado de educação contactado pelo 

Colégio; 

12.2.3. Nas situações menos graves, deverão os colaboradores habilitados 

com o curso de suporte básico de vida prestar os primeiros auxílios, 

sendo a situação reportada aos encarregados de educação, para 

providenciarem ou não os cuidados médicos ou de enfermagem 

especializados necessários. 

12.3. É exigida a apresentação de Declaração/Atestado Médico que comprove a 

inexistência de qualquer período de contágio e que autorize e frequência do 

Colégio, nos seguintes casos: 
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12.3.1. Nos termos da Lei, sempre que o período de ausência for superior 

a 3 dias úteis; 

12.3.2. Em casos de doenças com evicção escolar.  

12.4. A administração de qualquer medicamento tem caracter excecional e 

depende da apresentação, pelo encarregado de educação, de prescrição 

médica para o efeito, bem como da entrega dos medicamentos com 

indicação das dosagens a administrar.  

 

*** 

 

Porto Salvo, 18 de fevereiro de 2022 

 

 

 

 


