
                                                                                     Ramada, 3 de setembro de 2018 
               Circular n.º 1 - 2018/2019 

 
 
 
Exmo(a) Senhor(a)  
Encarregado(a) de Educação 
 
 

Tendo em conta o Despacho N.º 6020-A/2018 de 19 de junho, “Diário da 

República”, 2.ª série, documento onde o Ministério da Educação estabelece o 

calendário escolar para o ano letivo 2018/19, o Instituto de Ciências Educativas 

iniciará as suas atividades com o Regresso à Matemática do 9.ºano, nos dias 10, 11 e 

12 de setembro, das 9h às 12h30.  

 
O início do ano letivo decorrerá de acordo com os seguintes procedimentos: 
 
  

 quinta-feira, 13 de setembro - (Só para os alunos dos  5.º , 9.º e 10.º anos). 
 

8h40 – Chegada dos alunos do 5.º ano ao átrio da escola; 

9h00 – Receção dos alunos do 5.º ano no auditório; 

9h30 – Chegada dos alunos do 9.º ano à escola; 

10h00 – Receção dos alunos do 9.º ano no auditório; 

                13h00 – Receção dos alunos do 10.º ano no auditório; 

    13h30/17h – Regresso à Matemática e à História – 10.ºano. 

 

 
Nota: Os alunos do 5.º ano estão em atividade até às 16h, mas não necessitam de 
trazer mochila. 
 
 

 sexta-feira, 14 de setembro - (para todos os anos de escolaridade). 
 
          8h40/ 10h10 – Encontro com o DT;  

          10h30 – Início do cumprimento do horário estabelecido para cada turma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os três períodos letivos estão repartidos da seguinte forma: 
 

 1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Início 13 de setembro de 2018 3 de janeiro de 2019 23 de abril de 2019 

Termo 14 de dezembro de 2018 
 

5 de abril de 2019 
 5 de junho de 2019 

9.º, 11.º e 12.º anos 
 

14 de junho de 2019 
5.º,6.º,7.º,8.º e 10.º anos Interrupções 

Letivas 

17 de dezembro de 2018 
a 

2 de janeiro de 2019 
 

4 a 6 de março de 2019 
(Carnaval) 

 
8 a 22 de abril de 2019 

(Páscoa) 

Nota: Como é habitual o ICE troca o feriado municipal de Odivelas, 19 de novembro, 
com o feriado do concelho de Lisboa, 13 de junho. 
 
 
O transporte dos alunos, caso tenha sido solicitado, funciona a partir de 10 de 
setembro para os alunos do 9.º ano – regresso à matemática; 13 de setembro para 
os alunos dos 5.º, 9.º e 10.º anos e 14 de setembro para todos os anos de 
escolaridade. 
 
Os alunos que solicitaram transporte escolar serão informados do horário do 
mesmo pelo responsável. 
 
Pedimos a vossa atenção para o cumprimento deste horário, pois caso contrário, isso 
implica prejuízos para os restantes estudantes e encarregados de educação. Refira-se 
que o horário estabelecido para o transporte não deve ser alterado, salvo situações 
excecionais a considerar, depois de apresentação fundamentada, por escrito. 
 
 
No dia 17 de setembro, segunda-feira, às 18h00 visando a ligação escola/família, 
terá lugar no auditório da escola, uma reunião com a Direção Pedagógica e os 
Encarregados de Educação dos alunos do 5.º ano, onde serão expostas as linhas 
gerais do Projeto Educativo, Regulamento Interno e outras informações sobre o 
funcionamento da escola. 

 
 

 
Relativamente aos outros anos de escolaridade, as reuniões com os Diretores de 
Turma obedecem ao seguinte calendário: 

 
segunda-feira, 24 de setembro, 18h00 – 7.º, 9.º e 10.ºanos; 
terça-feira, 25 de setembro, 18h00 – 6.º, 8.º, 11.º e 12.º anos. 
 

 
 



No dia 22 de setembro realizar-se-á a festa/convívio - Recomeçar em Festa, onde 

poderá apreciar exposições de Artes Visuais e Tecnológicas; assistir a momentos musicais 

(Clube de Música e Banda Filarmónica de Lousa); comprar rifas na quermesse; fazer uma 

“corrida” de carrinhos de rolamentos; participar em jogos variados; degustar diferentes 

iguarias, preparadas pelos alunos do 11.º ano; tomar uma limonada fresca, confecionada 

pelos alunos do 8.º ano e ainda deliciar-se com o famoso caldo verde ICE. 

A Festa terá início às 14h30 e terminará pelas 18h30, com o lançamento de balões ao 

som do nosso hino. 

 

A cerimónia solene referente aos alunos nomeados para o Quadro de Excelência 
2017/18 e o Dia do Diploma (para os alunos que terminaram o ensino secundário e 
que requisitaram o diploma) terá lugar no dia 8 de outubro, às 18h00, no auditório. 
 
 
 
As inscrições para as atividades físicas, que terão início em outubro, serão feitas 
diretamente no H2Ovita: 
 
 
A todos os Encarregados de Educação desejamos que o ano letivo 2018/19 seja 
marcado pelo sucesso do seu educando, e expressamos o reconhecimento pela 
confiança depositada no Projeto Educativo do ICE. 
 
 

Com os melhores cumprimentos 
 

     A Direção Pedagógica 
                                                                          Alexandra Carvalho 

  João Marques 


