
 

 
 

 

Exmos Senhores  

Pais/ Encarregados de Educação  

 

Fecho do Ano Letivo  

Como é do conhecimento de V. Exas e nossa informação anterior, o ano letivo termina no dia 

26 de junho, mantendo-se o Colégio aberto e em atividades com as crianças do Berçário e do 

Pré-Escolar até dia 6 de julho. 

 A partir de 1 de julho, a Escola receberá também os alunos do Básico.  

O Clube de Férias decorrerá de 6 a 31 de julho.  

 

Avaliação 

A avaliação global do 3.º Período será sumativa e contínua, tal como é habitual, centrando-se 

no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e efetuada após a realização dos conselhos de 

turma. 

O modelo de avaliação em ensino a distância não é diferente da avaliação em regime de aulas 

presenciais. 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico será atribuída uma nota qualitativa no final do ano baseada no 

conhecimento que o professor tem de cada aluno e do seu envolvimento nas tarefas propostas, 

atendendo, contudo, às circunstâncias em que as aulas decorreram no 3.º Período. 

Na Educação Pré-Escolar, a avaliação centra-se, como é normal, na descrição da aprendizagem 

da criança, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos.  

 

Primeira Comunhão 

Haverá uma reunião da Direção com a presença do Senhor Prior da Igreja de S. João de Brito, 

a Professora de Cidadania/ Educação Moral e Religiosa Católica, Ms Ema Patrício, com os 

Encarregados de Educação cujos educandos vão receber o Batismo e a 1.ª Comunhão. Esta 

reunião está marcada para 25 de junho, às 17h30m, através da Plataforma Digital “Office 365 

– Educação”. Oportunamente enviaremos o link para a reunião.  



 

Está prevista a antecipação da realização da Primeira Comunhão para o dia 26 de setembro se 

todos estiverem concordantes.  

 

Despedida do 4.º ano 

Atendendo à necessidade de distanciamento físico, a despedida do 4.º ano ocorrerá em dois 

dias às 18 horas, com a participação apenas dos pais e irmãos dos alunos deste nível de 

escolaridade:  

Dia 29 de junho – turma E4 

Dia 30 de junho – turma Q4 

Devido à situação em que nos encontramos agradecemos que todos os presentes, com mais de 

10 anos, venham com máscara cirúrgica.   

Pedimos que os alunos do 4.º ano cheguem mais cedo, por volta das 14 horas, para que se possa 

fazer um pequeno ensaio anterior à cerimónia.  

A cerimónia constará de: 

- entrega de pastas dos trabalhos realizados ao longo do 1.º Ciclo 

- entrega do diploma de fim de ciclo de escolaridade  

- momento musical.  

 

Clube de Férias 

Se a situação epidemiológica se mantiver teremos o habitual Clube de Férias, sendo tomadas 

todas as medidas que a situação requer, estando previsto no Decreto-Lei n.º 24-A/2020, a 

abertura dos centros de atividades de tempos livres não integrados em estabelecimentos 

escolares para o dia 15 de junho, e que as demais atividades de ocupação de tempos livres 

possam funcionar a partir do final do ano letivo (Art. 25.º- D n.º 3 e 4).  

As crianças da Creche e do Pré-Escolar apenas terão atividades no Colégio no mês de julho. 

Os alunos do 1.º Ciclo irão à praia da Figueirinha, duas vezes por semana, caso haja alunos 

interessados que preencham os autocarros, sendo assegurado o distanciamento obrigatório não 

só na praia como no transporte coletivo de crianças. A Escola providenciará um reforço de 

pequeno-almoço para as crianças levarem para a praia. O almoço é fornecido pela UNISELF 

como é habitual nos passeios anuais.  

Após a praia irão para a Quinta das Conselheiras, em Azeitão, onde almoçarão e permanecerão 

até às 15h30m em atividades lúdico-desportivas. A quinta dispõe de um campo de futebol 



 

relvado, de uma piscina, tem cavalos, burros e cães. A piscina não será utilizada uma vez que 

iremos no período da manhã para a praia. 

Nos dias em que permanecerem no Colégio os alunos desenvolverão atividades lúdico-

educativas.  

Serão desenvolvidas as seguintes atividades: Dança, Música, Expressão Dramática e Plástica, 

Histórias e Contos, Jogos Educativos, Informática e Robótica.  

Todas as crianças do 1.º Ciclo terão de usar máscara no transporte para a praia.  

Em anexo segue o preçário deste Clube de Férias, sendo que, no caso do Berçário, da Creche 

e do Pré-escolar, será o valor da mensalidade habitual (propina integral + refeição / serviço de 

cesto). Excecionalmente mantemos este ano o serviço de cesto no mês de julho para os alunos 

que não saiam da Escola.  

O preçário para os alunos do Básico que optarem pelo programa de praia e campo e 

frequentarem o mês completo será o valor da mensalidade (propina integral) + alimentação 

(reforço de pequeno almoço, almoço e lanche) + transporte, que consta do preçário do pacote 

semanal de frequência do programa das atividades de Praia e Campo, que se anexa.  

Para os alunos que não frequentarem o mês inteiro o valor a pagar será:  

- propina do mês de julho (integral) 

- refeição e transporte pelas semanas de utilização. 

O Colégio estará aberto a partir das 9h00m para a receção das crianças.  

Para quem fica na Escola, as atividades têm o seu início às 9h30m.  

Para os que saem para a praia da Figueirinha a saída será às 9h30m.  

Para todos o fim das atividades será às 17h00m.  

Para as crianças que não frequentarem o Colégio em julho, manteremos o valor da propina com 

as reduções praticadas desde abril.  

Em julho não haverá serviço de transporte ao domicílio.  

 

Ano Letivo 2020/2021 

Os alunos que transitam das Salas de 2 anos da Creche para as Salas de 3 anos, serão 

distribuídos pelas seguintes salas:  

Pré-escolar 

- Da Sala Moonlight (Ms. Margarida Ferreira e Ms. Ana Sousa) – transitarão para a 

Sala Cerejinhas com as docentes Ms. Maria João Dias e Ms. Alexandra Drewitt.  



 

- Da Sala Sunshine (Ms. Margarida Tomás e Ms. Judith Logioio) – transitarão para a 

Sala Moranguinhos com as docentes Ms. Elisabete Cerqueira e Ms. Judith Logioio.  

- As restantes turmas do Pré-escolar mantêm-se com as equipas de 2019/2020.  

 

Creche 

As crianças da Sala Little Star transitarão para a Sala Sunshine, com as docentes Ms. Margarida 

Tomás e Ms. Alyson Holt Pereira.  

As crianças do Berçário (Teddy Bears) transitarão para a Sala Little Star com as docentes Ms. 

Mónica e Ms. Filipa Carvalho.  

 

Berçário 

As novas crianças serão acompanhadas pela Ms. Ana Paula Gomes, Ms. Filipa Carvalho e Ms. 

Deolinda.    

Básico 

1.º ano - A Sala Arco Íris e Sala Azul serão reorganizadas, como é habitual, na transição para 

a constituição das turmas do 1.º ano e integrados novos alunos.  

Na organização das turmas do 1.º ano haverá articulação entre a Direção, os docentes das Salas 

de 5 anos e os professores do 1.º Ciclo a quem serão distribuídas as crianças, de modo a garantir 

o acompanhamento pedagógico dos alunos no seu percurso entre as duas valências de ensino.  

Haverá 2 turmas do 1.º ano com as seguintes equipas:  

 Q1 – Ms. Liliana Rodrigues (professora titular) e Ms. Alexandra Drewitt (professora 

de Inglês);  

 E1 – Ms. Sandra Cavaco (professora titular) e Ms. Carla Bruno (professora de Inglês).  

As equipas de docentes das turmas dos 2.º, 3.º e 4.º anos mantêm-se inalteradas.  

 

Lisboa, 19 de junho de 2020 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

A Direção  

 

Dra. Maria da Conceição de Oliveira Martins 

 

Dra. Ana Maria Casimiro Nunes 

 

Dra. Maria de Lourdes Neves Cabral 

 

 



 

 

  



 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Pré-Escolar e Creche  

(FICHA POR ALUNO) 

Para melhor organização dos serviços, solicitamos que esta Ficha seja 
enviada para o email da escola, o mais breve possível, devidamente 
preenchida: 

Pretende que o seu educando frequente o Colégio entre 29/6 e 3/7? 

 

Sim          Não  

 

CLUBE DE FÉRIAS DA Q.E.S – JULHO 2020 

Nome do aluno: ____________________________________________  

Sala: _____________________________________________________ 

Pretende que o seu educando frequente o Clube de Férias da Q.E.S.?  

 

Sim          Não  

Em caso afirmativo, assinale a(s) semana(s) pretendida(s):  

     1.ª semana          2.ª semana          3.ª semana          4.ª semana     

    (6/7 a 10/7)        (13/7 a 17/7)          (20/7 a 24/7)       (27/7 a 31/7) 

                                                                            

_____/_____/2020                  ________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação)  

 

 



 

Clube de Férias da Queen Elizabeth’s School 
Julho 2020 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Ensino Básico 

(FICHA POR ALUNO) 

Para melhor organização dos serviços, solicitamos que esta Ficha seja enviada para o email da escola, 
o mais breve possível, devidamente preenchida:  

Nome do aluno: ____________________________________________  

Turma: ___________________________________________________ 

Pretende frequentar o Colégio entre na semana entre 1/7 e 3/7? 

Sim          Não  

Pretende que o seu educando frequente o Clube de Férias da Q.E.S.?  

Sim          Não  

Em caso afirmativo, assinale a(s) semana(s) pretendida(s):  

     1.ª semana          2.ª semana          3.ª semana          4.ª semana     

    (6/7 a 10/7)        (13/7 a 17/7)          (20/7 a 24/7)       (27/7 a 31/7) 

                                                                            

Pretende que frequente o Programa de Praia e Campo?  

Sim          Não  

Em caso afirmativo, assinale a(s) semana(s) pretendida(s):  

     1.ª semana          2.ª semana          3.ª semana          4.ª semana     

    (6/7 a 10/7)        (13/7 a 17/7)          (20/7 a 24/7)       (27/7 a 31/7) 

                                                                            

_____/_____/2020                  ________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação)  



 

PREÇÁRIO DO CLUBE DE FÉRIAS 2020 
 

da Queen Elizabeth’s School 

 

A decorrer de 6 a 31 de julho de 2020 

(sem saídas de Praia e Campo) 
 

ALUNOS 

Propina 

Integral 

Alimentação 1 Semana 2 Semanas 3 Semanas 4 Semanas 

Creche Cesto €17 €34 €51 €67 

Escola €40 €80 €120 €160 

Infantil – 3 anos 

Infantil – 4/5 anos 

Básico 

Cesto €17 €34 €51 €67 

Escola €47 €93 €139 €185 

 

PREÇÁRIO DO CLUBE DE FÉRIAS 2020 
 

da Queen Elizabeth’s School 

 

A decorrer de 6 a 31 de julho de 2020 

(Programa de Praia e Campo) 
 

 

ALUNOS 
Propina 

Integral 

Programa Praia e Campo 
(inclui transporte, reforço de 

pequeno almoço, almoço e lanche) 

1 

Semana 

2 

Semanas 

3 

Semanas 

4 

Semanas 

Básico €116 €153 €193 €233 

 

Nota: Os alunos do Ensino Básico poderão usufruir das duas modalidades do Clube de Férias 

da Queen Elizabeth’s School, desde que seja em semanas diferentes. 

 
“Vá à Praia em Segurança – Seja um Agente de Saúde Pública” 

 
As praias são espaços lúdicos da maior importância. Neste contexto foram definidos procedimentos a ter em 
consideração na utilização destes espaços, de forma a prevenir a propagação da doença COVID-19, dando 
cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 24/2020, de 25 de maio.  
A utilização das praias implica o cumprimento das medidas gerais definidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), 
que recomendam o distanciamento físico, a higiene frequente das mãos, a etiqueta respiratória, a limpeza e 
higienização dos espaços, minimizando situações de risco. 
A monitorização da qualidade da água do mar representa não só um fator de saúde mas também de qualidade 
ambiental. Esta é aferida no âmbito da Diretiva das Águas Balneares, não havendo qualquer recomendação 
quanto à alteração dos indicadores de qualidade por causa do Coranavírus. Há estudos científicos que estimam 
um baixo risco de transmissão deste vírus através da água, também não existem, à data, evidências sobre a 
presença do COVID-19 na areia.  
Todos os anos a Agência Portuguesa do Ambiente realiza mais de 6 500 análises, cujos resultados são 
disponibilizados no seu site e na app InfoPraia. Nos últimos 4 anos a qualidade da água da Praia da Figueirinha 
tem sido sempre classificada de Excelente. 
(https://apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Aguas_Balneares/ARH_Alentejo/PerfisAguasBalneares_2020/SETU
BAL/Figueirinha_PTCJ7C.pdf).  
 
 
 

https://apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Aguas_Balneares/ARH_Alentejo/PerfisAguasBalneares_2020/SETUBAL/Figueirinha_PTCJ7C.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Aguas_Balneares/ARH_Alentejo/PerfisAguasBalneares_2020/SETUBAL/Figueirinha_PTCJ7C.pdf


 

 

Boas práticas sanitárias no acesso e estadia nas praias no período balnear 

 
Têm sido feitas campanhas de sensibilização aos utentes das praias para serem um Agente de Saúde Pública, 
adotando comportamentos na utilização das praias de distanciamento físico de 1,5m na utilização do areal, na 
circulação das passadeiras de acesso à praia, evitando-se as paragens nos acessos.  
Nas áreas concessionadas deve ser assegurado o afastamento de pelo menos 3m entre toldos e colmos.  
É recomendada a desinfeção das mãos antes dos utentes se dirigirem à praia.  
Nas instalações sanitárias de apoio à praia é obrigatória a utilização de calçado, devendo adotar-se 
comportamentos de proteção pessoal. No exterior das casas de banho da praia deve ser disponibilizada a 
informação sobre o número máximo de utentes e a prescrição do distanciamento físico, devendo os utilizadores 
aguardar pela sua vez no exterior.   

 



 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 


