CIRCULAR DE AGOSTO 2018
Estimados alunos, pais e educadores maristas,
Aqui nos encontramos, uma vez mais, através destas páginas, para prepararmos
convenientemente o próximo ano letivo de 2018|2019, ano em que a palavra mudança terá um lugar
muito especial no dia-a-dia da vida escolar, pois o Lema: Muda! a isso nos convocará.
Aproveitando esse ensejo, nada melhor do que começarmos por destacar a nova proposta diária
de Bom Dia, inserindo nela novas formas de realização que, estamos certos, nos permitirão despertar
todos os nossos sentidos e capacidades. Pretendemos que estes momentos se tornem cada vez mais
significativos e nos aproximem da vida que acontece diariamente e das suas diversas manifestações.
Outra mudança que irá acontecer prende-se com uma nova aposta que pretende dar um novo
horizonte ao ensino de Inglês. Estabelecemos uma parceria com a Universidade de Cambridge, no
âmbito do projeto Cambridge Educational Partner, a fim de proporcionarmos aos nossos alunos uma
série de oportunidades no ensino desta língua e também na possibilidade da sua certificação. No
próximo ano, este projeto inicia-se com os 5 Anos, 1º, 2º, 5º e 6º Anos.
Aos alunos, a partir do 8º Ano, ofereceremos o cartão ISIC – Cartão Internacional de Estudante
que, além de assumir as funções do cartão multifunções do aluno, oferecerá mais valias e descontos no
âmbito de estudos, cultura, desporto, entretenimento, lazer, saúde e bem-estar, tecnologias, etc., em
Portugal e no resto do mundo. Os alunos do Externato Marista de Lisboa passarão assim a usufruir de
um conjunto de possibilidades que atualmente usufruem mais de 5 milhões de estudantes de 130
países. Estamos certos que será algo muito valorizado pelos destinatários!
Com estas e outras mudanças, sabemos que um ano letivo é sempre um caminho longo, que
permite fazer e refazer os planos, ajustar e reajustar as rotas que queremos percorrer para atingirmos as
metas pretendidas. Este tempo de férias é uma excelente oportunidade para olharmos e definirmos os
horizontes interiores e exteriores que queremos alcançar. A este propósito, diz-nos Francesc Torralba,
filósofo e teólogo catalão, que “toda a pessoa tem no seu interior a capacidade de desejar a integração
do seu ser com uma realidade mais ampla que a sua e, ao mesmo tempo, dispõe da capacidade para
encontrar um caminho para tal integração”.
Que o próximo ano letivo seja uma oportunidade para continuarmos a caminhada de construção
da pessoa que queremos ser e, naquilo que fizermos, encontremos momentos de crescimento, de
cultivo de experiências de silêncio, de imobilidade ativa, de escuta de si mesmo, do outro e de DEUS.
A todos desejamos um excelente ano letivo de 2018|2019!
O Diretor
Eurico Brás dos Santos
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INFORMAÇÕES DE ÂMBITO GERAL
Informamos que, a partir de dia 1 de setembro, a Direção do Externato Marista de Lisboa 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

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 Carlos Ribeirinha
Coordenador de Cultura: Professor Francisco Vieira

NOVOS PROFESSORES NO EXTERNATO
Informamos que no próximo ano letivo estarão a lecionar, pela primeira vez no Externato, as seguintes professoras:
- Marta Barreto – Educação Visual, Geometria Descritiva e Oficina Multimédia B
- Assunção Rolim - Geografia

ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO E DO REGULAMENTO INTERNO
Estes dois documentos estruturantes do nosso Externato foram revistos e atualizados pelo que solicitamos a todos uma
leitura atenta e cuidada dos mesmos.

CERTIFICAÇÃO CAMBRIDGE – Um novo horizonte no Ensino do Inglês
O Externato Marista de Lisboa formalizou, no passado mês de junho, uma parceria com a Universidade de Cambridge, no
âmbito do projeto Cambridge Educational Partner e na qualidade de futuro Centro de Exame. Assim sendo, esta parceria
vai permitir aos alunos uma série de oportunidades no ensino da língua, aumentando o nível de proficiência linguística,
desenvolvendo aptidões e capacidades que necessitam para a sua formação como futuros cidadãos e, também,
promovendo a certificação de conhecimentos no domínio da língua inglesa através dos exames de Cambridge.

2

No próximo ano letivo 2018-19, este projeto terá início, numa primeira fase, no Pré-Escolar (5 anos), 1ºCiclo (1º e 2ºanos) e
no 2ºCiclo (5º e 6º anos). Para os alunos dos 1º e 2º Ciclos, as aulas de preparação para os exames estarão incluídas na
componente curricular, devido ao reforço da carga horária.

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:
3 de setembro

5 de setembro

6 de setembro

segunda-feira

quarta-feira

quinta-feira

Horário

Horário

Horário

8H00 – 13H00

8H00 – 12H00

8H00 – 12H00

14H00 – 19H00

14H00 – 18H00

Fardamento e Equipamento de
Educação Física

Fardamento e Equipamento de
Educação Física

Levantamento de Manuais
Escolares e Pacotes de Material
de Papelaria

Levantamento de Manuais
Escolares e Pacotes de Material
de Papelaria

Fardamento e Equipamento de
Educação Física

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. Chamamos a atenção para
o facto de os manuais escolares que não sejam levantados num dos dias indicados, apenas poderão ser levantados a partir
do dia 13 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 a aquisição dos pacotes de material de papelaria para o 1º Ciclo. Estes devem ser levantados na Ludoteca do 1º Ciclo
e pagos no ato de entrega.
A Papelaria Irmão José reabre a partir do dia 12 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, 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.
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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.

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
integra-os 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.
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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.

RECEÇÃO AOS PAIS E ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR
5 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 na sala de Conferências, seguida de reunião, e eleição dos seus Delegados, na
sala de aula.
6 de setembro
- 9h00: 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.

RECEÇÃO AOS PAIS DOS ALUNOS DO 1º CICLO
Dia 11 de setembro
18h00: Receção aos Pais do 1º A, B e C e 2º A e B (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, B (do 1º Ciclo), na Sala de Conferências, seguida de reunião, e eleição dos
seus Delegados, na sala da turma.
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RECEÇÃO AOS ALUNOS PELO DIRETOR DE TURMA, DO 5º AO 12º ANOS
ANO / TURMA

DATA

HORA

LOCAL

5º A, B, C
6º A, B, C, D
7º A, B, C, D
8º A, B, C, D

13H00

9º A, B, C, D
10º1A, 10º 1B, 10º1C, 10º 2

12 de setembro

11º 1A, 11º1B, 11º 1C

Sala de aula

12º1A, 12º1B, 12º 2, 12º 3/5
5º D
10º 3/5

13H45

11º 2, 11º 3/5
12º 1C

OBS: chamamos a atenção para a leitura atenta do Calendário Geral das Atividades Escolares para Alunos, Pais e
Encarregados de Educação 2018/19, 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

Local

6º, 8º, 9º, 11º e 12º Anos

12 de setembro

15h

Sala de
Conferências

Receção aos pais e alunos dos 5º, 7º e 10º anos, seguida de reunião de Encarregados de Educação com o
respetivo Diretor de Turma
Ano

DATA

5º Ano
7º Ano

Hora
16h

12 de setembro

10º Ano

17h15
18h15

Local
Sala de
Conferências

Nota:
a) Os Encarregados de Educação do 10º 2 reúnem com o respetivo Diretor de Turma às 17h15, na sala de aula da
turma.

FELIZ ANO LETIVO DE 2018|19
***
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