CIRCULAR DE
AGOSTO 2020

Estimados alunos, pais e educadores maristas,
Aqui nos encontramos, através destas páginas, para prepararmos convenientemente o próximo ano letivo de
2020|2021. Neste ano temos, como proposta educativa, o lema: DESPERTA. Com ele vêm novas iniciativas e novos desafios
para a construção do próximo ano letivo.
Estamos a viver, individual e coletivamente, novos tempos, muito exigentes, sem qualquer roteiro prévio, o que nos
exigirá mobilizar a utilização de todos os nossos sentidos e capacidades. É dentro desta nova realidade que o Lema do próximo
ano deve começar por ser compreendido. Os tempos que vivemos exigem de nós estarmos despertos, estarmos
completamente sintonizados e com todos os nossos recursos, pessoais e coletivos, ativados.
Nos tempos que vivemos, se as preocupações não forem bem administradas sufocar-nos-ão e não nos permitirão
estarmos conscientes para agirmos assertivamente face aos desafios e problemas do dia-a-dia. Fazer tudo o que está ao
nosso alcance é o primeiro passo para mitigarmos o excesso de preocupações.
Este Lema terá também como eixo central o cuidado da nossa casa comum, focando-nos na sustentabilidade, na luta
contra a poluição, na importância da redução e da reciclagem, na vigilância dos nossos mares e rios, como alguns elementos
que vão orientar o nosso trabalho ao longo do próximo ano.
“Desperta” recordar-nos-á que temos de estar acordados, atentos e vigilantes ao que se passa à nossa volta,
especialmente o que se refere ao cuidado do outro e do nosso mundo.
O Papa Francisco, em muitas das suas intervenções, convida-nos, e especialmente aos mais jovens, a estarmos
despertos, a não sermos “cristãos do sofá, porque não viemos a este mundo para vegetar, mas para deixar uma marca”. Assim,
o desafio é calçar os sapatos e sair por caminhos nunca sonhados, seguindo a “loucura” de um Deus que nos desafia a
encontrá-lo na fome, na sede, na pobreza, na doença, nos presos, nos imigrantes, ou no vizinho que se encontra sozinho, mas
também na situação em que se encontra toda a sua criação, sobretudo o nosso planeta, país, cidade, bairro, etc.
É hora de acordar do sono e da letargia e começar a trabalhar por um mundo mais sustentável. Também te ofereces?
A este propósito, terminamos com uma citação do Irmão Emili Turú, anterior Superior Geral do Instituto Marista, que,
refletindo a partir do pensamento de Marianne Williamson dizia: “O nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados,
que não estejamos à altura. O nosso medo mais profundo é que somos poderosos sem limite. É a nossa luz, não a nossa
escuridão, o que mais nos assusta. Nós muitas vezes perguntamo-nos: quem sou eu para ser brilhante, precioso, cheio de
qualidades, fabuloso? Na verdade, quem és para o não ser? És filho de Deus. O facto de um se desculpar não serve ao mundo.
Não há nada de luminoso em esconder-se para que outras pessoas, perto, não se sintam inseguras. Somos chamados a
brilhar, como fazem as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas em alguns,
mas dentro de todos e de cada um de nós. E à medida que deixemos brilhar a nossa própria luz, inconscientemente estamos
a permitir que outras pessoas façam o mesmo. Quando nos libertamos do nosso medo, a nossa presença automaticamente
liberta os outros”.
Que o próximo ano letivo seja oportunidade para continuarmos a caminhada de construção da pessoa que queremos
ser e do planeta que queremos ter!
A todos desejamos um excelente ano letivo de 2020|2021!
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, 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 / Educadora Ana Rita Laranjeira
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:
- Ana Maria Brito - Educadora
- Ana Sofia Tavares - Educadora
- Marta Castel-Branco - Educadora
- Alexandra Rodrigues - Matemática
- Susana Rosa - Português
- Ir. Rui Pires - Catequese
PROJETO EDUCATIVO, REGULAMENTO INTERNO E PROJETO CURRICULAR
Aconselhamos uma leitura atenta e cuidada destes documentos estruturantes do Externato Marista de Lisboa. Estes
documentos estão disponíveis na página web do Externato.
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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 4º ano e ao 8º 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.
PAPELARIA IRMÃO JOSÉ
A Papelaria Irmão José estará aberta em horário alargado antes de iniciar o ano letivo, de forma a garantir que os
nossos alunos dispõem de todo o material e equipamento necessários no primeiro dia de aulas:
DIA

CICLO

HORÁRIO

SERVIÇOS
Papelaria Irmão José

28/8

PRÉ-ESCOLAR

8H00 – 13H00

14H30 – 17H00
PRÉ-ESCOLAR &

2/9

1º CICLO

3/9

14H00 – 19H00

2º CICLO

8/9

3º CICLO

Equipamento de Educação Física



Fardamento



Equipamento de Educação Física



Livros de Leitura Obrigatória/Extensiva



Pacotes de Material Escolar

Ludoteca do 1º ciclo


8H00 – 13H00

Equipamento de Educação Física

Sala do 7ºC

14H30 – 18H00
9/9



Papelaria Irmão José

8H00 – 13H00

7/9

Fardamento

Ludoteca do 1º ciclo

8H00 – 13H00

1/9



ENS. SECUNDÁRIO



Manuais Escolares



Livros de Leitura Obrigatória/Extensiva

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 (data limite: 21 de agosto). Estes devem ser levantados no
horário indicado, e pagos no ato de entrega.
Este ano, os manuais escolares do 1º ciclo serão entregues aos alunos, pelo respetivo PTT, no primeiro dia de aulas.
A entrega dos Manuais Escolares para os restantes alunos 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 15 de setembro, na Papelaria
Irmão José. Recordamos que o valor remanescente dos manuais escolares será faturado na mensalidade de outubro.
Para maior comodidade, vamos lançar este ano a Loja on-line do Externato Marista de Lisboa, onde poderá
encomendar o fardamento e equipamento de educação física, procedendo ao respetivo levantamento na Papelaria Irmão José.
Fique atento ao Última Hora, no Site do Externato, para saber mais novidades sobre este lançamento.
A Papelaria Irmão José reabre a partir do dia 15 de setembro no seu horário habitual.
Para outras dúvidas ou questões poderá utilizar o endereço de correio eletrónico papelaria@ext.marista-lisboa.org.
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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.
PORTAL ESCOLA DIGITAL DA PORTO EDITORA
No seguimento do protocolo estabelecido entre o Externato Marista de Lisboa e a Porto Editora, e dando continuação
à utilização dos meios digitais, apostaremos na subscrição para todos os alunos, do 1º ao 12º ano, da plataforma de conteúdos
“Escola Virtual”, do Grupo Porto Editora (GPE), a plataforma educativa mais utilizada em Portugal.
Esta subscrição permitirá, desde já, dar continuidade ao reforço da integração de conteúdos pedagógicos em suporte
digital e da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem no Externato.

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, permitindo 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.
A OXFORD SCHOOL – NOVO PARCEIRO PARA OS CURSOS EXTRACURRICULARES DE INGLÊS
A Oxford School é o novo parceiro do Externato para os cursos extracurriculares de Inglês. Temos a garantia de
qualidade deste parceiro certificado para o ensino de Inglês. Informa-se ainda que garantimos as condições propostas
anteriormente e consideramos válidas todas as inscrições efetuadas até à data.
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 no ritmo de aprendizagem; atenção ao
comportamento e promoção de relações saudáveis; equilíbrio em termos de género.
As turmas são divulgadas em setembro.
COVID 19 - MEDIDAS EXCECIONAIS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: HORÁRIOS, ACESSOS, E-MAIL
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, estabelece medidas excecionais e temporárias para a
organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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Neste contexto, tornou-se necessário estabelecer medidas excecionais de organização e funcionamento dos
estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, incluindo escolas profissionais, no ano letivo
2020/2021, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de segurança
para toda a comunidade educativa.
Assim sendo, o Externato elaborou um Plano Pedagógico, que será publicado na Página Web do Externato ao longo
do mês de agosto, e para o qual pedimos uma leitura atenta e cuidada de todos.
Na elaboração desse plano, e atendendo a que se exigem medidas excecionais e temporárias, informamos que os
horários letivos tiveram de ser ajustados de modo a permitirem que se constituíssem “bolhas” de funcionamento, por Ciclo, o
mais autónomas possível, no dia-a-dia.
Assim sendo, informamos que o horário de entrada do 1º Ciclo foi antecipado para as 8h30 e aos pais e encarregados
de educação do Pré-escolar pedimos o favor de deixarem os seus filhos e educandos a partir das 8h15.
Dadas as atuais circunstâncias e de acordo com o evoluir da situação pandémica, poderemos ter ainda necessidade
de, ao longo do próximo ano letivo, alterar os horários letivos, permitindo a utilização do Ensino a Distância ou Misto.
Para a necessária e conveniente preparação sobre como tudo irá decorrer, para o início do ano letivo, cada
Coordenação está a preparar uma Circular com todas as informações necessárias sobre acessos, percursos no interior do
Externato, espaços de recreio, horários do Refeitório, etc. .
A fim de se poderem realizar reuniões com o Encarregados de Educação, via Plataforma Teams, será disponibilizado
um e-mail a cada Encarregado de Educação, no domínio do Externato, para se poderem constituir os Grupos e, em segurança,
decorrerem as reuniões individuais ou coletivas.
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.
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CACIFOS
O Externato Marista de Lisboa continuará a 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.
Neste ano, esta medida reveste-se ainda de maior importância, uma vez que, por questões de saúde e proteção - mediadas
COVID - todos os alunos devem guardar no seu cacifo todos os seus bens, uma vez que as salas ficarão sempre abertas.
USO DOS TELEMÓVEIS E DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS
Tendo por objetivo regular a exposição face aos ecrãs, sobretudo a utilização saudável dos telemóveis e de outros
dispositivos eletrónicos, continuaremos a indicação, no ano letivo de 2020-2021, aos alunos do 5º ao 8º ano que só poderão
utilizar livremente o seu telemóvel e os seus 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.

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
Dia 1 de setembro
18h30: Receção aos pais dos 3 Anos A, na Sala de Conferências, seguida de reunião e eleição dos seus Delegados.

Dia 2 de setembro
Início do ano letivo para os 3 Anos da Educação Pré-Escolar. Os pais e alunos serão divididos em pequenos grupos
segundo horário próprio enviado pelas respetivas educadoras para uma visita ao setor e explicação das rotinas diárias.
18h30: Receção aos pais dos 3 Anos B, na Sala de Conferências, seguida de reunião e eleição dos seus Delegados.

Dia 3 de setembro
Início do ano letivo para os 4 e 5 Anos da Educação Pré-Escolar.
18h00: Reunião de pais dos 4 anos A e B e dos 5 Anos B, via Teams, com eleição dos seus Delegados.

Dia 4 de setembro
18h00: Reunião de pais dos 5 Anos A, via Teams, com eleição dos seus Delegados.

7

Dia 11 de setembro
14h00: Receção aos novos alunos e Encarregados de Educação dos 6º, 8º e 9º anos, na Sala de Conferências.
18h00: Receção aos Pais do 1ºA e 1ºB, na Sala de Conferências, seguida de reunião e eleição dos seus
Delegados, na sala da turma.
18h00: Reunião de Pais do 2ºA, 2ºB, 3ºA, 3ºB, 3ºC, 4ºA e 4ºB, via Teams, com eleição dos seus Delegados.

Dia 14 de setembro
8h30: Início do ano letivo para o 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico.

RECEÇÃO AOS PAIS E ALUNOS DOS 5º, 7º e 10º ANOS
ANO / TURMA

HORA

5ºA e 5ºC

9h00

7ºA e 7ºB

10h00

5ºB e 5ºD

11h00

7ºC e 7ºD

12h00

10º1A/5 e 10º 1B

14h00

10º1C e 10º2/3

15h00

10º 1D

16h00

LOCAL

Sala de
Conferências

De forma a permitir o distanciamento físico, para este momento pedimos que cada aluno seja acompanhado apenas por
um adulto.

PRIMEIRA AULA COM O DIRETOR DE TURMA, DO 6, 8º, 9º, 11º E 12º ANOS
ANO / TURMA

HORA

9ºD
11º1C
12º3/5

LOCAL

13h15

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

Via Teams
15h00

Dia 15 de setembro
8h10: Início das aulas para o 2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário
8h30: Início das aulas para o 2º, 3º e 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

8

MENSAGEM DA PASTORAL
Este ano somos convidados a Despertar, a abrir os olhos, a tomar consciência da realidade que nos rodeia, e a agir
de forma comprometida e informada, aceitando o desafio do Papa Francisco de sermos agentes no cuidado da nossa casa
comum.
É um lema que nos convida a trabalhar de forma conjunta, pais, alunos, professores e não docentes, enquanto comunidade
educativa como um todo, na construção de um mundo mais sustentável e justo, desde uma visão marista e cristã, de harmonia
e plenitude com toda a criação.
Neste sentido, os objetivos da Pastoral para o próximo ano são:
1. Dar a conhecer a pessoa e a Palavra de Jesus, criando momentos de conhecimento e aprofundamento da Bíblia,
para toda a comunidade educativa.
2.

Desenvolver na comunidade educativa a espiritualidade e os valores maristas tendo por base o Documento Gier.

3. Vivenciar o ano litúrgico, envolvendo toda a comunidade educativa.
4. Interiorizar a solidariedade como atitude de vida, concretizando-a em ações individuais e/ou de grupo, que possam
envolver toda a comunidade educativa, e em projetos de Aprendizagem e Serviço.
5. Despertar e desenvolver a consciência ecológica e social de toda a comunidade educativa, desde uma perspetiva
integradora e cristã de cuidado da nossa casa comum.
Despertamos?

OBS: chamamos a atenção para a leitura atenta do Calendário Geral das Atividades Escolares para Alunos, Pais e
Encarregados de Educação 2020/21, disponível na Página Web do Externato.

FELIZ ANO LETIVO DE 2020|21
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