
INDICAÇÕES GERAIS 

• Sempre que a criança faltar, é necessário avisar a instituição até às 9h30 

• Se a criança faltar 6 ou mais dias úteis, devem avisar na secretaria. 

• Em caso de doenças infetocontagiosas é necessário declaração médica para 

regressar. 

• Consultas médicas por marcação na secretaria ou com a enfermeira. 

• Possuímos psicólogo caso seja necessário algum apoio a este nível. 

• Para administrarmos qualquer medicação os encarregados de educação tem 

de preencher um formulário existente na sala. 

• Para que a criança saia sozinha é necessário uma autorização por escrito. 

• Em tempo de chuva ter em atenção a roupa e o calçado: utilizar uma capa de 

chuva, guarda-chuva e botas. 

• Ao pertences de cada criança devem estar devidamente assinalados 

• Os recados podem ser dados na secretaria 

• A Instituição faz transporte para outras atividades, mediante o pagamento do 

mesmo. 

• Os transportes de carrinha são feitos até às 17h. 

• As crianças poderão realizar passeios, piqueniques, visitas de estudo e idas à 

praia. 

• Todas as crianças participarão na festa de Natal, matiné de carnaval e festa de 

encerramento do ano letivo. 

• Consultar sempre que necessário o regulamento interno da instituição 

Contato da Secretaria: 292202270               Contato sala CATL 1: 292202282 
Email: geral@ocastelinho.pt     Contato sala CATL 2: 292202287 

Site: www.ocastelinho.pt                              Contato sala CATL 3: 962025220 

       Contato sala CATL 4: 962013367 

 
Conselho técnico: aprovado a 06.09.2016/ Direção: aprovado a 08.09.2016 
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Guia de Acolhimento 
 

Salas CATL 
 

mailto:geral@ocastelinho.pt
http://www.ocastelinho.pt/


Sejam bem-vindos ao CATL 
 
Pretendemos, através deste Guia de Acolhimento, facilitar a adaptação dos pais 

e crianças à nova sala e sintetizar toda a informação fornecida durante a 

entrevista e/ou reuniões de sala.  

Esperamos que vos seja útil e que vos ajude a tornar a nossa sala, na vossa sala 
também.  

Equipa Educativa  

Educadora de Infância: Cátia Solas 

Ajudantes de Educação: Filomena Goulart, Maria Conceição e Andreia Garcia 

 Sala CATL 1: 21 crianças 

 Sala CATL 2: 23 crianças 

 Sala CATL 3: 20 crianças 

 Sala CATL 4: 22 crianças 

O CATL pretende ser um espaço agradável onde as crianças se sintam bem, 

gostem de estar e com o qual se identifiquem. 

 No CATL pretende-se trabalhar diversas temáticas de acordo com o Projeto 

Educativo em vigor, bem como, participar ativamente no projeto Eco escolas.  

 Aspetos gerais das Rotinas do CATL: 

Tempo letivo: 

No tempo letivo as funcionárias vão buscar à escola as crianças na hora do 

almoço e no período da tarde e os encarregados de Educação terão de vir buscar 

as crianças até às 18h15.  

Os dias em que não houver escola durante os períodos letivos, devido à 

formação de professores, etc terão de ser informados com antecedência 

quando previstos, a fim de se assegurar o horário na totalidade. (nestes dias as 

crianças são recebidas até às 9h30.) 

 Tempo não letivo: 

AS crianças são recebidas das 7h45 às 9h30, caso se atrasem devem comunicar 

a sala ou secretaria. Os encarregados de Educação devem vir buscar as crianças 

até às 18h15.                                                                                                                                                                                                                           
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Horário Atividades 

12:20 Saída da escola 

12:25 Higiene 

12:30 Almoço 

13:30 Regresso à escola 

15:15 ou 16:15 Saída da escola 

15:20 ou 16:20 Higiene 

16:30 Lanche 

17:00 
Atividades 
orientadas/lúdicas/TPC 

18:15 Encerramento 

Horário Atividades 

7:45/ 9:30 Receção das crianças 

10:00 
Atividades 

orientadas/lúdicas/passeios 

12:30 Higiene/Almoço 

13:45 Visualização de um filme/jogos 

15:30 Atividades orientadas/lúdicas 

16:15 Higiene 

16:30 Lanche 

17:00 Atividades lúdicas 

18:15 Encerramento 

Rotina diária 

em 

tempo letivo 

Rotina diária 

em tempo 

não letivo 


