EML

CIRCULAR DE AGOSTO 2019

Estimados alunos, pais e educadores maristas,
Novamente marcamos encontro, através destas páginas, para prepararmos convenientemente o próximo ano letivo de
2019|2020.
Neste ano temos, como proposta educativa, o lema: AGORA.
Sim, assim simples. Uma palavra.
Este novo lema, para o ano letivo, vai apresentar-se diante de todos nós com toda a sua força, com as suas oportunidades
e a sua riqueza. Sabemos que o AGORA está nas mãos de cada um, está ao alcance dos sentidos e desafia a ser vivido em
pleno.
Sabemos também que o AGORA devolve-nos quem somos, quem estamos a ser, onde estamos a ser, com quem
estamos a ser e a relacionarmo-nos a cada instante com todas as nossas necessidades e oportunidades que estão ao alcance e
que nos podem fazer viver plenamente.
O documento orientador sobre o lema diz-nos que, o que nos é proposto é um exercício de consciência plena, de segurar
nas mãos o que a vida é AGORA. E ela é a identidade pessoal. Quem é cada um com a sua história e com os seus sonhos, que
se tornam presentes em cada decisão consciente, que se realiza em ações para se viver mais livre e mais plenamente sempre
que somos protagonistas de cada momento; É a nossa identidade social e familiar. Cada um no seu meio envolvente, cada um
nas suas relações, estando atento ao que acontece nelas: as alegrias partilhadas, os riscos assumidos juntos, e os desafios
enfrentados em corresponsabilidade. Esta realidade implica saber reconhecer-se a si e reconhecer como funcionam as relações
com o outro. Para sabermos o que somos e construímos, em conjunto, exige saber olhar profundamente quem é o outro, qual é a
sua identidade; É a nossa realidade próxima. É o que AGORA mesmo necessita o nosso companheiro, o nosso vizinho, a nossa
família, o nosso bairro, a nossa cidade. É saber que o gesto que o momento presente nos pede, para podermos viver melhor está
nas nossas mãos e temos capacidade de fazê-lo; É a consciência de que há uma Realidade, com maiúsculas. Uma visão de
sentido, de profundidade, de plenitude que está aí, AGORA. Uma Realidade que não conseguimos alcançar nem com a mente
nem com os sentidos, mas que se liga com o que de mais profundo temos: a SEDE de SER. Como nos diz Êxodo 3: «Porque a
tua vida a sustenta um Deus que se realiza no AGORA, que se define como “Eu-sou”!»
Que o próximo ano letivo seja oportunidade para continuarmos a caminhada de construção da pessoa que queremos ser!
A todos desejamos um excelente ano letivo de 2019|2020!
O Diretor
Eurico Brás dos Santos

INFORMAÇÕES DE ÂMBITO GERAL
Informamos que, a partir de dia 1 de setembro, a Direção do Externato Marista de Lisboa, a Administração e o Conselho
de Coordenadores serão constituídos pelos seguintes membros:

DIREÇÃO:
Professor Eurico Santos: Diretor
Professor Luís Gonçalves: Vice-diretor
Professora Marisa Temporão: Coordenadora de Pastoral
Professora Joana Lima: Coordenadora do Ensino Secundário

ADMINISTRADOR:
Dr. Francisco Vieira e Sousa

CONSELHO DE COORDENADORES:
Coordenadora do Pré-escolar: Educadora Cristiana Galante
Coordenador do Primeiro Ciclo: Professor Gustavo Mangorrinha
Coordenador do Segundo Ciclo: Professor Joaquim Martins
Coordenador do Terceiro Ciclo: Professor Pedro Gorjão
Coordenadora do Ensino Secundário: Professora Joana Lima
Coordenador de Desporto: Professor Bruno Oliveira
Coordenador de Cultura: Professor Francisco Vieira

NOVOS PROFESSORES NO EXTERNATO
Informamos que no próximo ano letivo estarão a lecionar, pela primeira vez no Externato, os seguintes professores:
- Nádia Juvandes - Educadora
- Sónia Palma - Primeiro Ciclo
- Rita Vilaça - Primeiro Ciclo
- Gonçalo Silva - Educação Física
- Pedro Fernandes - Educação Física
- Solange Reis – Inglês
- Ana Rita Maião - Matemática
PROJETO EDUCATIVO, REGULAMENTO INTERNO E PROJETO CURRICULAR
Aconselhamos uma leitura atenta e cuidada destes documentos estruturantes do Externato Marista de Lisboa.
CERTIFICAÇÃO CAMBRIDGE – Um novo horizonte no Ensino do Inglês
O Externato Marista de Lisboa, no seguimento da parceria estabelecida com a Universidade de Cambridge, no âmbito do projeto
Cambridge Educational Partner e na qualidade de futuro Centro de Exame, alarga este projeto ao 3º ano e ao 7º ano. Assim, com
esta parceria, continuaremos a proporcionar aos nossos alunos novas oportunidades no ensino da língua, no aumento do nível de
proficiência linguística, no desenvolvimento de aptidões e capacidades para a sua formação como futuros cidadãos e, também,
promovendo a certificação de conhecimentos no domínio da língua inglesa através dos exames de Cambridge.
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PAPELARIA IRMÃO JOSÉ
A Papelaria Irmão José estará aberta nos dias indicados e em horário alargado no início de setembro, de forma a garantir
que os nossos alunos dispõem de todo o material e equipamento necessários no primeiro dia de aulas:
PRÉ-ESCOLAR

1º ANO AO 12º ANO

3 de setembro

4 e 5 de setembro

(terça-feira)

(quarta e quinta-feira)
8H00 – 12H00

8H00 – 13H00

14H00 – 19H00
Fardamento
Equipamento de Educação Física

Fardamento

Manuais Escolares

Equipamento de Educação Física

Encapamento de Manuais Escolares
Livros de Leitura Obrigatória/Extensiva
Pacotes de Material Escolar

A venda do Fardamento e Equipamento de Educação Física decorre na Ludoteca do 1º ciclo (sala contígua à Papelaria
Irmão José). O pagamento é realizado no ato de entrega, através de cartão do aluno ou multibanco. A entrega dos Manuais
Escolares decorre na sala do 7ºC, junto ao hall da Sala de Professores. Os manuais escolares que não forem levantados, apenas
poderão ser levantados a partir do dia 12 de setembro, na Papelaria Irmão José. O valor remanescente dos manuais escolares
será faturado na mensalidade de outubro.
Se desejar, poderá encomendar on-line, no Página Web do Externato, separador Papelaria, os livros de leitura obrigatória
e/ou o pacote de material de papelaria para o 1º Ciclo. Estes devem ser levantados na Ludoteca do 1º Ciclo no horário indicado,
e pagos no ato de entrega. A Papelaria Irmão José reabre a partir do dia 11 de setembro no seu horário habitual.
Para outras dúvidas ou questões poderá utilizar o endereço de correio eletrónico papelaria@ext.marista-lisboa.org.

FARDA NO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO
No seguimento do que tem sido prática no Externato Marista de Lisboa, vimos uma vez mais relembrar que o uso da
farda no Pré-Escolar e no 1º Ciclo é obrigatório.
A fim de ajudarmos as famílias e os alunos na gestão do dia-a-dia, aqui deixamos, uma vez mais, algumas orientações
sobre esta temática:
No decorrer do ano, a farda poderá ser adquirida na Papelaria Irmão José.
O cuidado com a farda é da total responsabilidade do aluno e nela deve constar obrigatoriamente a identificação.
Nos dias de visitas de estudo, celebrações, eucaristias e momentos oficiais é obrigatório o uso da farda.
Na Educação Pré-Escolar o uso de fato de treino é exclusivo nos dias de Educação Física, de Natação e das Atividades
Extracurriculares de Dança e de Ginástica.
No 1º Ciclo o uso de fato de treino é exclusivo nos dias de Educação Física e de Natação.
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PORTAL ESCOLA DIGITAL DA PORTO EDITORA
No seguimento do protocolo estabelecido entre o Externato Marista de Lisboa e a Porto Editora, para o próximo ano
letivo, continuará a ser dada a possibilidade a todos os alunos, desde o 1.º ao 12.º ano, de subscreverem o Portal Escola Digital,
mediante um preçário especial.
O Portal Escola Virtual, do Grupo Porto Editora, reúne os currículos da maioria das disciplinas do 1.º ao 12.º ano e integraos numa plataforma de ensino.
Todo o programa curricular é explorado através de aulas interativas, guias de estudo, recursos para download,
dicionários, exercícios de preparação para exames, além da oferta do acesso à versão digital do manual escolar da Porto Editora.
Em setembro, serão dadas mais informações sobre o processo de subscrição.

CONSTITUIÇÃO/ DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS
A constituição e distribuição das turmas no início de cada ciclo visam os seguintes objetivos: Melhorar as aprendizagens
dos alunos; Eliminar situações prejudiciais à aprendizagem dos alunos, melhorando o funcionamento da turma; Fomentar novas
amizades entre os alunos; Promover uma abertura dos alunos à diversidade e ao acolhimento; Procurar um são equilíbrio das
turmas e anos.
Em conformidade, foram aplicados os seguintes critérios: Equilíbrio em termos de género; Equilíbrio no ritmo de
aprendizagem; Atenção ao comportamento e promoção de relações saudáveis.
As turmas são divulgadas em setembro.

CARTÃO MULTIFUNÇÕES DO ALUNO
O cartão necessita de ser ativado diariamente. A ativação ocorre sempre que o aluno entre no Externato, ao passar no
leitor situado junto da Portaria.
1. A cada novo aluno, após efetivação da respetiva matrícula, será entregue um Cartão de Aluno.
2. O Cartão de Aluno é indispensável para o acesso às instalações do Externato (Portaria).
3. O Cartão de Aluno contém várias funcionalidades e é indispensável para o aluno aceder ao Refeitório, ao Centro de Recursos
bem como para efetuar pagamentos na Papelaria e no Bar.
4. O aluno deve fazer-se acompanhar sempre do seu Cartão de Aluno, quando se encontre no Externato, ou fora do mesmo no
exercício de atividades decorrentes da sua situação escolar.
5. O Cartão de Aluno deve ser exibido sempre que seja solicitado por qualquer Educador Marista.
6. O Cartão de Aluno deve ser mantido sempre em bom estado de conservação e sem alterações, devendo ser objeto de pedido
de nova emissão quando tal não se verificar.
7. Em caso de esquecimento, o aluno deve dirigir-se o mais rápido possível à Secretaria, solicitando um Cartão Temporário,
tendo este a validade de dois dias úteis.
8. O aluno deve proceder à entrega do Cartão Temporário na Secretaria até ao final do prazo estipulado e requerer a emissão
de um novo cartão, sendo o custo do mesmo debitado na mensalidade.
9. Qualquer Educador Marista deverá retirar ao aluno o cartão sempre que este se encontre deteriorado e entregá-lo ao respetivo
Diretor de Turma ou Coordenador de Ciclo.
CACIFOS
O Externato Marista de Lisboa irá atribuir um cacifo a cada aluno a partir do 5º ano. Com esta medida, pretendemos terminar
com a prática dos alunos abandonarem os seus bens e pertences pelos diferentes espaços do Externato. Assim, solicitamos e
agradecemos a todos a colaboração e o empenho neste propósito.
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USO DOS TELEMÓVEIS E DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS
Tendo por objetivo regular a exposição face aos ecrãs, a utilização saudável dos telemóveis e de outros dispositivos
eletrónicos, define-se que, para o ano letivo de 2019-2020, os alunos do 5º ao 8º ano só poderão utilizar livremente o telemóvel e
os restantes dispositivos eletrónicos a partir das 15h50.
Naturalmente, em casos especiais, devidamente comunicados pelos respetivos Encarregados de Educação, os alunos
poderão ter acesso ao uso do seu telemóvel noutros momentos do dia.
Com esta decisão, pretende-se evitar a exposição excessiva a radiações, promover as relações interpessoais, fomentar a
interação entre os alunos através de outras formas de convivência e diversão.
Sempre que houver necessidade de utilizar o telemóvel como ferramenta de trabalho em aula, os professores informarão
atempadamente os alunos, a fim de estes o poderem levar para a respetiva aula.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DESPORTIVAS E CULTURAIS NA ADM (Associação Desportiva Marista)
A Província Marista Compostela tem vindo a definir e a reorganizar as suas Associações Desportivas e Culturais,
pretendendo que as mesmas assumam todas as atividades não letivas dos colégios.
Nesse sentido, informa-se que, no próximo ano letivo, também as Atividades Extracurriculares Culturais passam para o
universo da ADM. Esclarece-se, contudo, que a estrutura e as pessoas que estão dedicadas às Atividades Extracurriculares
Culturais, e o seu Coordenador, continuarão a ser os rostos destas atividades.
Com esta medida pretende-se dar maior destaque e desenvolvimento às atividades desportivas e culturais, de modo a que
os professores, os treinadores e os monitores possam aproveitar novas sinergias que esta reorganização irá trazer.
No entanto, esclarece-se que as Associações Desportivas e Culturais fazem parte de cada colégio, partilham o mesmo
projeto Educativo e Missão e respondem à Direção dos mesmos.

RECEÇÃO AOS PAIS E ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR
4 de setembro
- 9h00: Início do ano letivo para os 3 Anos da Educação Pré-Escolar. Receção com visita pelo Externato e partilha de rotinas.
Neste dia os alunos serão acompanhados pelos pais durante o tempo que permanecerem no Externato.
- 18h00: Receção aos pais dos 3 Anos, A e B, na sala de Conferências, seguida de reunião e eleição dos seus Delegados, na
sala de aula.

5 de setembro
- 8h00: Início do ano letivo para os 4 e 5 Anos da Educação Pré-Escolar.
- 18h00: Receção aos pais dos 4 e 5 Anos na sala de Conferências, seguida de reunião, e eleição dos seus Delegados, na sala
de aula.
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RECEÇÃO AOS PAIS DOS ALUNOS DO 1º CICLO
Dia 10 de setembro
-18h00: Receção aos Pais do 1º A, B e 2º A, B e C (do 1.º Ciclo), na Sala de Conferências, seguida de reunião, e eleição dos seus
Delegados, na sala da turma.
-19h00: Receção aos Pais do 3º A e B e 4º A e B (do 1º Ciclo), na Sala de Conferências, seguida de reunião, e eleição dos seus
Delegados, na sala da turma.

RECEÇÃO AOS ALUNOS PELO DIRETOR DE TURMA, DO 5º AO 12º ANOS
ANO / TURMA

DATA

5º A, B, C, D
6º A, B, C, D
7º A, B, C, D
8º A, B, C, D
9º A, B, C, D
10º 1B, 10º1C, 10º 2, 10º 3/5
11º 1A, 11º1B, 11º 1C, 11º 2
12º1A, 12º 2

HORA

LOCAL

13H00
11 de setembro

Sala de aula

10º1A
11º 3/5
12º1B, 12º 1C, 12º 3/5

13H45

OBS: chamamos a atenção para a leitura atenta do Calendário Geral das Atividades Escolares para Alunos, Pais e
Encarregados de Educação 2019/20, disponível na Página Web do Externato.
Receção a todos os novos alunos e respetivos Encarregados de Educação, no Externato, dos restantes anos
Ano

DATA

Hora

6º, 8º, 9º, 11º e 12º Anos

11 de setembro

15h

Receção aos pais e alunos dos 5º, 7º e 10º anos, seguida de reunião
Diretor de Turma
Ano
DATA
5º Ano
7º Ano
11 de setembro
10º Ano

Local
Sala de
Conferências

de Encarregados de Educação com o respetivo
Hora
16h
17h15
18h15

Local
Sala de
Conferências

Nota:
a) Os Encarregados de Educação do 10º 1A reúnem com o respetivo Diretor de Turma às 17h15, na sala de aula da turma.

FELIZ ANO LETIVO DE 2019|20
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