
PROJETO OFICINA DE PALAVRAS 

Projeto de Articulação Curricular das Bibliotecas 

Escolares do 1.º Ciclo, na Área da Língua Portu-

guesa, com todas as turmas de todos os anos de 

escolaridade. 

PROJETO CIÊNCIA  

Este projeto da área curricular das ciências físicas 

e naturais do 3.º ciclo tem como principal finali-

dade a promoção da educação em ciências, a ní-

vel do pré – escolar e do 1.º ciclo, tendo por base 

o ensino de cariz laboratorial. Professores e alu-

nos do 3º ciclo deslocam-se às diferentes salas e 

realizam atividades direcionadas ao pré-escolar. 

 

MATERIAL A ADQUIRIR PARA USO PESSOAL DA 

CRIANÇA 

Kit uniforme do agrupamento:  

 bata com crachá e panamá 

 

* Este material deve ser identificado com o nome 

da criança. 

PROJETOS DESENVOLVIDOS NO JARDIM-DE-

INFÂNCIA  

CALENDÁRIO ESCOLAR  

1.º Período  

    15 de setembro a 24 de dezembro 

 
2.º Período 

    5 de janeiro a 27 de março 

3.º Período 

    7 de abril a 3 de julho 

Interrupções letivas  

1.º : 26 de dezembro a 2 janeiro 

2.º : 16 a 18 de fevereiro 

3.º : 30 de março a 6 de abril 
 

Material a adquirir para uso pessoal da criança 

Kit uniforme do agrupamento:  

 outono/inverno: bata com crachá e panamá 

 Primavera/verão: t-shirt do agrupamento e panamá 

«Tudo o que devia saber na vida, aprendi no 

Jardim de Infância». 
Robert Fulghum 

Bem-vindos ao Jardim-de-infância 

 

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres 

EB1 /JI da Abelheira   

CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

1.º Período  

    15 de setembro a 24 de Dezembro 

 

2.º Período 

    5 de janeiro a 27 de Março 

 

3.º Período 

    7 de abril a 3 de julho 

 

 

Interrupções letivas  

1.ª: 26 de dezembro de 2014 a 2 Janeiro de 2015 

2.ª : 16 a 18 de Fevereiro 2015 

3.ª : 30 de março a 6 de Abril 2015 

 



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 
Educadoras de Infância 
A colocar  (sala 1/sala azul turquesa)  
Mª Luísa Madeira (sala 2/ sala verde água)  
Mª Edite Pimenta (sala 3/sala laranja)  

 
Coordenadora de Estabelecimento — Profª Sónia Alves 
Coordenadora Pedagógica — Ed. Margarida Alves 
Professor Bibliotecário — Prof. Adriano Aires 

 

 

Porteiros: António Carvalho e António Mesquita 

HORÁRIOS 
Abertura  
08h00 – Atividades de animação e apoio à família (M.ª Sa-
meiro) 
Componente Letiva 
Das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 15h00  
Período de Almoço 
Das 12h30 às 13h30 
Componente de Apoio à Família 
08h00 às 09h00 e das 15h00 às 18h30 
Encerramento: 18h30 
Horário Funcionamento da Biblio-
teca: 
Das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30 

Assistentes Operacionais Assistentes Técnicas 

Maria Sameiro Belguinha 

Cristina Betoque 

Anabela Augusto 

Inês Rodrigues 

Sofia Mestre 
  

FREQUÊNCIA 
 

 Os Encarregados de Educação devem colaborar no cum-

primento dos horários. 

 A entrada e saída da criança do recinto do Jardim-de-

infância deve ser feita com o acompanhamento do Encarre-

gado de Educação ou pessoa, por este, devidamente desig-

nada. 

  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 no Jardim-de-infância, os Encar-

regados de Educação devem escrever, na embalagem, o 

nome da criança, a hora da toma do medicamento e a do-

sagem e assinar o documento da respetiva autorização. O 

medicamento tem que ser obrigatoriamente entregue à 

pessoa que receber 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 o Jardim-de-infância. Tratando-se de do-

ença infetocontagiosa o regresso da criança ao Jardim-de-

infância deve ser acompanhado de comprovativo médico do 

fim da doença.  

FALTAS 

 Todas as faltas deverão ser justificadas à 

Educadora de Infância, pelo Encarregado de Edu-

cação.  

 As faltas devem ser devidamente justifica-

das à Educadora da sala ou à diretora do agrupa-

mento, se forem superiores a um período de 15 

dias. Se estas faltas não forem justificadas, a ins-

crição será anulada. A vaga resultante será preen-

chida por outra criança que esteja em lista de es-

pera. 

 

ALMOÇOS 

 Os almoços e os lanches têm que ser pa-

gos até ao dia 9 de cada mês, na secretaria da 

escola sede ou por transferência Bancária para o 

NIB: 0010 0000 51275190002 46 (enviar compro-

vativo de pagamento, com o nome da criança, pa-

ra 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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