
 

 

QUADRO NORMATIVO 
2021/2022 



1º- Objeto de Aplicação 

 

 O presente quadro normativo refere-se à inscrição e frequência no Externato Flor do Campo 

2º- P.E.E. – Introdução 

 

O Externato Flor do Campo fundado em 1982, assume-se como um estabelecimento de ensino 

jovem. Jovem porque é aos jovens que pertence o futuro; porque são eles que terão a nobre 

tarefa de erguer a moral do homem de amanhã. 

Ao longo dos anos, desde a sua fundação, o Externato tem já lugar e rumo 

definidos na educação. Com um projeto educativo centrado em valores que 

nunca irá abdicar de transmitir: culturais, científicos e tecnológicos. Mas, 

também valores afetivos como amizade, convivência, solidariedade, visto que a 

escola é um local de camaradagem e convívio entre indivíduos durante um 

período da sua vida. 

Inovação, qualidade, segurança   e   responsabilidade   são   palavras-chave   neste 

estabelecimento de Ensino, que pretende preparar os educandos para a sociedade, tal como 

pretende transmitir o lema que rege esta Instituição “Volenti nihil difficile” – “para aquele que 

quer nada é difícil”.  

Surge agora a oportunidade de aprimorar o conceito introduzindo uma substancial melhoria nas 

condições práticas de educar o físico dando expressão à locução latina “Mens sana in corpore 

sano” – “Mente sã em corpo são”, em instalações construídas de raiz para o efeito. 

O P.E.E.  pretende identificar princípios e linhas orientadoras gerais com base nas características 

da comunidade educativa, estabelecendo objetivos e prevendo parceiros, tendo em conta os 

recursos (materiais e humanos) disponíveis. Tendo como meta o tema global – Arte e Cultura -, 

definiram-se alguns subtemas de modo a atingir os resultados de um modo mais eficaz, sendo 

exemplos: música, arte e matemática, obras de literatura infantil, a música no mundo, arte 

dramática. 

 

INSTALAÇÕES ESPAÇOSAS 

• Salas com luz natural 

• Equipamento adequado às faixas etárias 

• Aquecimento nas salas 

• Parque Infantil de duas áreas 

• Ginásio 

• Polidesportivo (campo de futebol, voleibol, ténis, basquetebol, ténis) 

• Complexo Desportivo com Piscina 

• Transporte certificado nos termos da legislação em vigor 

• Médico assistente 

• Laboratórios e Sala de Informática 

• Refeitório Próprio 

 

VALÊNCIAS 

• Pré-Escolar – 3 aos 6 anos 

• 1º Ciclo Ensino Básico 

• 2º Ciclo do Ensino Básico 

• 3º Ciclo do Ensino Básico 

• Secundário  



 

ATIVIDADES 

• Atividades Lúdicas e Pedagógicas, Música, Inglês, Informática. 

• Atividades Extracurriculares: Natação, Dança, Karaté, Futsal, Ténis. 

• Colónia de Praia 

 

UNIFORME ESCOLAR 

O uso do uniforme escolar é obrigatório para o Pré-Escolar e 1º Ciclo. 

Meninos: calção; pólo manga curta; pólo manga comprida; casaco de malha; t-shirt; calção de 

ginástica; fato de treino; chapéu; saco de lençóis (só pré-escolar); calça azul escuro ou jeans 

azuis e sapato preto ou azul escuro (não adotado pelo externato) 

Meninas: saia; pólo manga curta; pólo manga comprida; casaco de malha; t-shirt; calção de 

ginástica; fato de treino; chapéu; saco de lençóis (só pré-escolar); calça azul escuro ou jeans 

azuis e sapato preto ou azul escuro (não adotado pelo externato) 

 

CALENDÁRIO E HORÁRIO ESCOLAR 

 
Horário de Funcionamento 

Aberto das 7h00 às 20h00 (2ª a 6ª feira) 

Encerrado de 15 de agosto a 31 de agosto 

 

Calendário escolar 2021/2022 

Período letivo Início Fim 

1º Semestre 15 de setembro 28 de janeiro 

2º Semestre 14 de fevereiro 

7 de junho (9º/11º/12º) 

15 de junho (5º/6º/7º/8º/10º) 

30 de junho ( pre/1º ciclo) 

 

Interrupção das atividades letivas 

Férias Início Fim 

1ª interrupção 24 de dezembro 31 de dezembro 

2ª interrupção 31 de janeiro 11 de fevereiro 

3ª interrupção 11 de abril 18 de abril 

 

Horário Letivo 

Ano Escolar Entrada Saída 

Pré-escolar 9h 17 h 
1º Ciclo 9h 16 h 
2º Ciclo 9h 17 h 
3º ciclo 9h 17 h 
Secundário 9h 17 h 

 

 



Tabela De Preços 

 
Ano Letivo 2021/2022 

 

OBRIGATÓRIO 

 Pré 1º CEB 2º CEB 3º CEB Secundário 

Matrícula (1ª vez) 195€ 195€ 195€ 195€ 195€ 

Renovação matrícula 145€ 145€ 145€ 145€ 145€ 

Mensalidade* 255€ 255€ 260€ 270€ 280€ 

Médico/ s. escolar 6,50€ 6,50€ 6,50€ 6,50€ 6,50€ 

 

* -  Comparticipação financeira do Ministério da Educação, mediante a Declaração de 

IRS do agregado familiar. 

FACULTATIVO 

 Pré 1º CEB 2º CEB 3º CEB Secundário 

Alimentação 
(almoço e lanche) 

120€ 125€ 125€ 125€ 125€ 

Serviço Refeitório (casa) 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 

Transporte *      

Atividades *      

Prolongamento 
(18h/19h ou 18h/20h) 

30€ - 60€ 30€ - 60€ 30€ - 60€ 30€ - 60€ 30€ - 60€ 

 

* – O serviço de refeitório inclui o aquecimento, empratamento, vigilância e acompanhamento dos 

alunos durante a refeição. 

* Dança 30,00 * Futsal 30,00 * Karaté 30,00 * Natação 1x 25,00 

* Natação 2x 35,00 * Ténis -------- 

 

* – O preçário das modalidades de transporte e atividades varia, no caso do transporte em relação à 

zona de residência do aluno. Nas atividades extracurriculares, o valor depende da mesma e do 

número de frequência semanal. Os valores podem ser consultados na tabela de preços regulamentar 

em vigor. 

Nota: O julho de 2022 é pago antecipadamente, na totalidade ou em 3 prestações, de   setembro a 

novembro de 2011. 

 

Documentos necessários: 

• Cartão de Cidadão do aluno e pais; 

• 2 fotos 

• Demonstração de liquidação de 2020* 

• IRS 2020* 

*Caso usufrua de comparticipação financeira ME 

 


