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Neste documento, encontram-se um conjunto de normas operativas que desenvolvem o regulamento 

interno (“Normas Operativas”) do Colégio da Beloura (“Colégio”). 

 

1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E PROLONGAMENTO 
1.1. O Colégio funciona de 2.ª a 6.ª feira, das 8h00 às 19h00. 

1.2. Após as 19h00, é cobrada uma taxa de atraso nos termos do preçário. 

2. ALIMENTAÇÃO 
2.1. As ementas são disponibilizadas para consulta dos encarregados de educação no Microsoft Teams.  

2.2. Apenas podem trazer almoço de casa os alunos que tenham restrições alimentares comprovadas 

com atestado médico, aplicando-se, nestes casos, a taxa mensal de serviço de refeitório. 

2.3. Nos dias de aniversário, o bolo oferecido pelos encarregados de educação para a comemoração no 

Colégio terá de ser confecionado por um estabelecimento devidamente licenciado (pastelaria ou 

outro estabelecimento análogo), sendo que, até aos 3 anos de idade, não são permitidos bolos com 

creme, com produtos de elevado teor calórico ou suscetíveis de provocar alergias. 

2.4. Os pedidos de dietas são feitos até às 9h00, na secretaria ou por telefone. 

3. FARDAS 
3.1. A farda do Colégio é de uso obrigatório, conforme descrição em anexo. 

3.2. O uso das gangas (calças, calções e saia-calça) é de carater obrigatório. Transitoriamente, no ano 

letivo 2021-2022 serão permitas outras peças de ganga pessoais, com exceção das saídas do 

colégio, comemorações e fotografias institucionais. 

As gangas pessoais deverão ser de cor similar à da farda, não sendo permitido bordados, 

estampados ou cores adicionais. 

4. SAÚDE 
4.1. A administração de qualquer medicamento depende do preenchimento, pelo encarregado de 

educação, boletim específico.  

4.2. Os medicamentos apenas poderão ser administrados nas horas do almoço e do lanche, ou em casos 

de extrema necessidade. 

4.3. Não são autorizados tratamentos de aerossóis no Colégio. 

4.4. As crianças com parasitas só poderão frequentar o Colégio quando estiverem devidamente 

tratadas. 
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4.5. Em caso de acidente ou doença, o Colégio tomará imediatamente as providências que a situação 

exigir e dará, logo que possível, conhecimento da ocorrência ao encarregado de educação. 

4.6. As crianças não poderão frequentar o Colégio caso apresentem qualquer sintoma de doença (como 

diarreias, tosse persistente, febre, dores de garganta ou erupções cutâneas), devendo o Colégio 

ser informado de qualquer situação de doença. 

 

5. ATIVIDADES INCLUÍDAS NA ANUIDADE 
 

Atividades Curriculares Integradas – Creche e Jardim de Infância 

Expressão Musical – Berçário, Creche e Jardim de infância (1 vez por semana) 

Expressão Dramática – Jardim de Infância (1 vez por semana) 

Inglês – Berçário, Creche (1vez por semana) e Jardim de infância (3 vezes por semana) 

Expressão Motora – Creche (2 vezes por semana) 

Educação Física – Jardim de Infância (2 vezes por semana) 

Horta Escolar – Eco-escola (1 vez, quinzenalmente) 

Culinária Pedagógica (1 vez por semana) 
 

 

 

6. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
6.1. O Colégio dispõe das seguintes atividades extracurriculares: 

 

Atividades Curriculares Integradas – 1.º Ciclo 

Música e Dança (1 vez por semana) 

Dramática e Teatro (1 vez por semana) 

Inglês (5 vezes por semana) 

Educação Física (2 vezes por semana) 

Horta Escolar – Eco-escola (1 vez, quinzenalmente) 

Oficina das Ciências e do Ambiente (1 vez por mês) 

Atividades extracurriculares – Jardim de Infância 

Guitarra a partir dos 5 anos (1 vez por semana) 

Piano a partir dos 5 anos (1 vez por semana) 

Xadrez a partir dos 5 anos (1 vez por semana) 

Ballet a partir dos 3 anos (1 ou 2 vezes por semana) 
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6.2. As atividades extracurriculares exigem um número mínimo de alunos, a definir pelo Colégio. 

Futebol a partir dos 3 anos (1 ou 2 vezes por semana) 

Karaté a partir dos 3 anos (1 ou 2 vezes por semana) 

Natação a partir dos 5 anos (2 vezes por semana) 

Robótica a partir dos 5 anos (1 vez por semana) 

Atividades extracurriculares – 1.º Ciclo 

Guitarra (1 vez por semana) 

Piano (1 vez por semana) 

Xadrez (1 vez por semana) 

Dança (1 ou 2 vezes por semana) 

Futebol (1 ou 2 vezes por semana) 

Karaté (1 ou 2 vezes por semana) 

Natação (2 vezes por semana) 

Robótica (1 vez por semana) 

Atividades integradas – Jardim de Infância 

Forest School para 3 e 4 anos (1 vez por mês) 

Forest School a partir dos 5 anos (1 vez por mês) 

Atividades integradas – 1.º Ciclo 

Forest School (1 vez por mês) 

Sala de estudo (2 ou 4 vezes por semana) 

Exames do Cambridge (1 vez por ano) 
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6.3. A prática das atividades extracurriculares pressupõe a aquisição dos equipamentos necessários à 

sua prática, conforme informação constante no anexo à ficha de inscrição das atividades 

extracurriculares. 

6.4. Os alunos que pretendam frequentar as atividades extracurriculares devem formalizar a inscrição, 

preenchendo a ficha referida no número anterior. 

6.5. As atividades extracurriculares têm início em outubro, decorrendo, na última semana de setembro, 

a semana de aulas experimentais. 

6.6. As atividades extracurriculares não serão suspensas nas férias de Natal, de Carnaval e da Páscoa. 

6.7. O Colégio não se responsabiliza por qualquer furto ocorrido nos balneários da Natação. 

6.8. A atividade de Forest School, ainda que integrada, implica o pagamento do valor ao específico 

fixado no preçário. 

7. MATRÍCULAS 
7.1. A frequência do Colégio pelo aluno pressupõe a matrícula ou a renovação de matrícula, que deverá 

ser realizada e paga até ao final do mês de março de cada ano ou em pagamento faseado, nos 

termos do regulamento interno. 

7.2. A matrícula só será permitida aos alunos que preencham os requisitos estabelecidos no 

regulamento interno. 

7.3. O Colégio reserva-se no direito de recusar matrículas, renovações ou de priorizar a inscrição de 

novos alunos, nos termos do regulamento interno. 

7.4. O valor da matrícula não é reembolsável. 

7.5. A matrícula implica, por parte dos encarregados de educação, o conhecimento e a aceitação das 

Normas Operativas e do regulamento interno em vigor. 

8. DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 
8.1. Não serão permitidos telefonemas para os alunos, sendo o uso de telemóvel interdito no Colégio. 

8.2. O Colégio não se responsabiliza pelo extravio ou dano de brinquedos, objetos valiosos de 

estimação ou adornos. 

8.3. Os alunos estão seguros contra qualquer acidente que sofram no Colégio ou em transportes, 

passeios, visitas de estudo e tempos livres. 
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8.4. Os prejuízos causados pelos alunos no Colégio, nas visitas de estudo ou em qualquer objeto que 

pertença aos seus colegas, serão reparados às suas custas, individual ou coletivamente, conforme 

os casos. 

8.5. O Colégio não oferece programas alternativos nos dias de visitas de estudo, passeios escolares e 

praia.  

9. PAGAMENTOS 
9.1. O seguro escolar é obrigatório e será pago com a anuidade ou, no caso de pagamento faseado da 

anuidade, com a primeira prestação. 

9.2. A anuidade do berçário não inclui material escolar. 

9.3. A prestação relativa ao mês de agosto, no caso da creche e do jardim de infância, é paga 

repartidamente nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

9.4. A prestação relativa ao mês de julho, no caso do 1.º ciclo, é paga repartidamente nos meses de 

outubro, novembro e dezembro. 

9.5. As atividades de praia, destinadas aos alunos a partir dos 3 anos de idade, são pagas nos termos 

do preçário. 

9.6. Os pagamentos mensais devem ser realizados até ao dia 8 de cada mês. 

 

*** 

Sintra, 04 de março de 2021 
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ANEXO ÀS NORMAS OPERATIVAS - UNIFORMES 

Creche (após a aquisição da marcha) 
Bibe; 

Calças de fato de treino (aulas de Expressão Motora); 

Casaco de fato de treino (aulas de Expressão Motora); 

T-shirt (aulas de Expressão Motora); 

Panamá.  

Jardim de Infância e 1.º Ciclo 
Polo de manga curta/comprida; 

Calças/calção/saia calção de ganga; 

Casaco polar; 

Blusão impermeável; 

Calças de fato de treino (aulas de Educação Física); 

Casaco de fato de treino (aulas de Educação Física); 

T-shirt (aulas de Educação Física); 

Panamá (Jardim de Infância); 

Boné (1.º Ciclo); 

Meias (opcionais); 

Fato/calções de banho (aulas de natação e praia). 

 
OBSERVAÇÕES: 

1) Não é permitido os alunos do 1.º Ciclo apresentarem-se no Colégio vestidos com o fato de treino do 

colégio, exceto a turma que tem educação física; 

2) Recomenda-se que os alunos do Jardim de Infância tragam o fato de treino vestido nos dias de natação; 

3) Os uniformes devem ser adquiridos através do Colégio. Não são aceites peças de uniforme compradas 

fora do Colégio, ainda que com logotipo bordado. O logotipo do Colégio está devidamente registado e 

não pode ser utilizado por terceiros sem autorização. 

 


