
 

Oficina das Palavras: da Leitura à Escrita 

Projeto de Articulação Curricular das Bibliotecas Esco-

lares do 1.º Ciclo, na Área do Português. 

Projeto Ciência  

Este projeto da área curricular das ciências físicas e 

naturais do 3.º ciclo tem como principal finalidade a 

promoção da educação em ciências, a nível do pré – 

escolar e do 1.º ciclo, tendo por base o ensino de cariz 

laboratorial. Professores e alunos do 3º ciclo deslocam

-se às diferentes salas e realizam atividades direciona-

das ao 1.º Ciclo. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Desenvolvimento de atividades de enriquecimento cur-

ricular de caráter facultativo, com um cariz formativo, 

cultural e lúdico, que complementem as atividades da 

componente curricular desenvolvidas em sala de aula. 

Deste modo, escola garante a oferta de uma diversi-

dade de atividades que considera relevantes para a 

formação integral dos seus alunos e articula com as 

famílias uma ocupação útil e consequente dos tempos 

não letivos. 

PROJETOS DESENVOLVIDOS NA 

ESCOLA 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

  

1.º Período 

de 15 de setembro a 16 de dezembro de 2014 

 

2.º Período 

de 05 de janeiro a 20 de março de 2015 

 

3.º Período 

de 07 de abril a 12 de junho de 2015 

 

 

Interrupções Letivas 

1ª interrupção: 17/12/2014  a 02/01/2015 

2ª interrupção: de 16 a 18 de fevereiro de 

2015 

3ª interrupção: 23/03/2015 a 06/04/2015 

Bem-vindos à Escola! 

 

Agrupamento de Escolas  

Dr.ª Laura Ayres 

 
EB1 de Quarteira   

 «Por trás da mão que agarra o lápis, dos olhos que olham, 
dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa.»  

Emília Ferreiro 



INFORMAÇÕES GERAIS 

SEDE DO AGRUPAMENTO:  
Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres  
Rua do Forte Novo, 8125-214 Quarteira 
Telefone: 289301863 / Fax: 289388541  
E-mail: gestao.esla@gmail.com                                
Página na Internet: www.esla.edu.pt                                   
Telefone da escola EB1/JI da Abelheira 289 323190 

Diretora: Conceição Bernardes 
Subdiretora: Dalila Vaz 
Adjuntos: Telma Brás, Maria do Nascimento Martins,                           
Lino  Aguiar 
 
EQUIPA PEDAGÓGICA 
 
1.º C — Prof.ª Helena Mateus 
1.º D —  Prof.ª Fátima Lopes 
Coordenadora de Estabelecimento  
Prof. José Miguel Faísco 
Coordenadora Pedagógica: 
Prof.ª Helena Mateus 
Professor Bibliotecário:  
Adriano Aires 

 

Porteiros: Luciano Lopes e Camilo Lima 

 
HORÁRIOS 
Abertura  
08h00 – Componente de apoio à família (Conceição Guerreiro) 
Componente Letiva 
Das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00  
Período de Almoço 
Das 12h30 às 14h00 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
Das 16h30 às 17h30 
Componente de Apoio à Família 
Das 17h30 às 18h30 
Encerramento: 18h30 
Horário Funcionamento da Biblioteca: 
Das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 

Assistentes Operacionais Assistentes Técnicas 

Conceição guerreiro 
Patrícia Carmo 
Sílvia Vieira 
 

Inês Sousa (Biblioteca) 
  

ATENDIMENTO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

 A hora de atendimento aos Pais e Encarregados de Edu-

cação será designada pelo Professor Titular de Turma. 
 

FREQUÊNCIA 

 
 Os Encarregados de Educação devem colaborar no cum-

primento dos horários. 

 A entrada e saída da criança do recinto da Escola deve 

ser feita com o acompanhamento do Encarregado de Edu-

cação ou pessoa, por este, devidamente designada. 

  As atividades letivas têm início às 9 horas, havendo um 

período de tolerância de 15 minutos. 

  O agrupamento não se responsabiliza pelo extravio de 

quaisquer objetos pessoais que as crianças tragam. 

 
CUIDADOS MÉDICOS 

 

 Se a criança necessitar de tomar medicamentos, no perí-

odo de tempo em que está na Escola, os Encarregados de 

Educação devem escrever, na embalagem, o nome da cri-

ança, a hora da toma do medicamento e a dosagem e assi-

nar o documento da respetiva autorização. O medicamento 

tem que ser obrigatoriamente entregue à pessoa que rece-

ber a criança. 

 Só serão dados antibióticos, se acompanhados de foto-

cópia da prescrição médica. 

 Em caso de febre ou doença contagiosa a criança não 

pode frequentar a Escola. Tratando-se de doença infeto-

contagiosa o regresso da criança às aulas deve ser acompa-

nhado de comprovativo médico do fim da doença.   

FALTAS 

Todas as faltas deverão ser justificadas junto do Professor 

Titular de turma pelo Encarregado de Educação.  

O impedimento de frequência superior a 3 dias deve ser justi-

ficado com a apresentação de atestado médico. Para mais 

informações, consultar o Estatuto do Aluno ou o Regulamento 

Interno do Agrupamento. 

 

AUSÊNCIA DO PROFESSOR 

Na ausência do professor Titular de Turma, os alunos perma-

necem na Escola. A turma será assumida por um professor a 

designar para o efeito, em alternativa, serão distribuídos pe-

las restantes turmas. 

 

ALMOÇOS 

Os almoços e os lanches têm que ser pagos até ao dia 9 de 

cada mês, na secretaria da escola sede ou por transferência 

Bancária para o NIB: 0010 0000 51275190002 46 

(enviar comprovativo de pagamento, com o nome da criança, 

para o email secretaria@esla.edu.pt ).  

 

 

Refeição Alunos  
não bonificados 

Alunos   
escalão B 

Alunos  
escalão A 

Almoço 1,46 €/dia 0.73€/dia Gratuito 

Lanche 0,80 €/dia  
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http://www.esla.edu.pt
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