
Berçário,
Creche e
Pré-Escolar
Sendo o Berçário, a Creche e o Pré-Escolar a 
primeira etapa da vida de uma criança, a filoso-
fia do Colégio rege-se atendendo ao desenvol-
vimento de várias competências: sociais, 
estéticas, afetivas, cognitivas, motoras e 
linguísticas e aprendizagem de valores como o 
respeito, a solidariedade, a afetividade e a 
autonomia. 

A Educadora estrutura o ambiente, escuta e 
observa, avalia, planifica, formula perguntas, 
interage e estende os interesses e conheci- 
mentos da criança e do grupo. Cabe, por isso, 
ao Educador o papel importante no que 
concerne à promoção de uma ambiente 
adequado e estimulante para as interações e 
reflexões das crianças. 

A prática das várias Educadoras tem por base 
os princípios orientadores do Modelo Curricular 
High Scope. Planificam o trabalho tendo como 
suporte os KDIs (Indicadores Chave do Desen- 
volvimento) da Creche e Pré-Escolar. Seguem 
as Orientações Curriculares, os Objetivos 
Gerais da Lei-quadro e as Áreas de Conteúdo 
da Educação Pré-Escolar. Consequentemente, 
existe uma Rotina Diária consistente, que 
possibilita diferentes tipos de interação e 
promove segurança, autocontrolo, iniciativa, 
autoestima e autonomia. 

INGLÊS
Os alunos do Colégio do Ave iniciam um contacto com a língua inglesa desde muito cedo.

Esta exposição ao Inglês ocorre diariamente, através do projeto IntegratEnglish que inclui a 

aprendizagem de músicas, de jogos didáticos, de dramatizações, entre outras atividades que 

potencializarão as competências de comunicação em língua inglesa.

 



1.º Ciclo
No Colégio do Ave, o 1.º Ciclo do Ensino Básico organiza o seu trabalho de integração e articula-
ção curricular com base nas orientações do Ministério de Educação e nos princípios que visam 
o desenvolvimento integral de cada aluno, atendendo ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolari-
dade Obrigatória.

Ao longo dos quatro anos de escolaridade, desenvolvem-se projetos transversais a diferentes 
disciplinas e áreas do conhecimento, promovendo-se a motivação para a aprendizagem e o 
crescimento no saber ser, no saber estar, no saber fazer.

COMPONENTES DO CURRÍCULO
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TO INTEGRATENGLISH

Metodologia CLIL - articulação com as disciplinas de Estudo do Meio e Expressões Artísticas
Uso da língua inglesa de uma forma natural, confiante e criativa (contacto diário com a língua inglesa)

CONTO CONTIGO!

Árvore Contadora de Histórias - Fada do Sabor do Saber - Centopeia da Leitura - Biblioteca - Hora do 
Conto - Semana da Leitura
Criação e promoção do gosto e de hábitos de leitura e de escrita

FAROL DA MATEMÁTICA

Desafios Matemáticos - Torneios de jogos de tabuleiro - Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 
- Canguru Matemático
Resolução de Problemas - Concentração - Raciocínio – Estratégia - Cálculo Mental - Comunicação

VOAR À DESCOBERTA ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA COM O PROFESSOR LAMPARINA

Atividades experimentais no laboratório em articulação com o professor de Ciências Naturais e de

Físico-Química
Observação - Problema - Manipulação - Análise - Conclusão

VOZ À CULTURA!

Abertura ao Meio - Visitas de Estudo - Parcerias com entidades locais - Encontros - Convites
Proximidade com os interesses e o contexto dos alunos

EXPRESS´ARTE!

Conhecimento e utilização de diferentes formas de expressão - exploração de técnicas e 
manipulação de materiais
Contacto com a Arte - Sensibilidade - Criatividade - Expressão

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Música, Dança, Ballet, Xadrez, Futebol, Andebol, Teatro, EnglishClub, Robótica, entre outras
Enriquecimento cultural, cívico, desportivo e artístico

Português

Matemática

Estudo do Meio

Inglês

Educação Artística
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro,
Dança e Música)

Educação Física

Apoio ao Estudo

TIC/Inovação Digital

Atividades de Enriquecimento Curricular

Educação Moral e Religiosa*

*Facultativa



2.º/3.º Ciclos
2.º CICLO

Português

Inglês

História e Geografia de Portugal

Cidadania e Desenvolvimento

Matemática

Ciências Naturais

Educação Visual e Tecnológica

Educação Musical

TIC / Inovação Digital

Educação Física

Cultura Inglesa

Educação Moral e Religiosa

3.º CICLO

MATRIZ CURRICULAR
No Colégio do Ave, os segundo e terceiro 

ciclos recorrem a atividades que poten-

ciam o sucesso e a responsabilização de 

alunos, futuros cidadãos, membros ativos 

e críticos da sociedade.

Desta forma, valoriza-se a aprendizagem 

com base no “modus faciendi” relacionan-

do-a, ainda, com os princípios éticos que 

regulam a relação do aluno com o outro. 

Só apostando numa educação sociável, 

isto é, só transmitindo conteúdos progra-

máticos imbuídos de valores, os jovens 

crescem de forma harmoniosa e apren-

dem verdadeiramente. O nosso objetivo principal é proporcionar aos alunos exposição diária à língua inglesa. Nesse sentido, 
além do incremento do número de horas de aulas de Inglês, implementamos o projeto IntegratEnglish 
através da metodologia CLIL.

Esta metodologia pressupõe o ensino de diferentes conteúdos através do Inglês, fazendo com que os 
nossos alunos se sintam mais confiantes no uso da língua não-materna, usando-a de uma forma natural, 
criativa e comunicativa.

A sociedade atual vive um processo de constante mudança face ao crescimento exponencial das tecno-
logias. Alicerçado neste facto, o colégio apostou na criação e desenvolvimento de uma nova disciplina – 
Inovação Digital - como forma de proporcionar, aos nossos alunos, um domínio mais eficaz e eficiente de 
conhecimentos e competências no âmbito da literacia digital, programação, robótica, dronótica, que são 
cruciais para corresponderem aos desafios do século XXI. 

INTEGRATENGLISH

INOVAÇÃO DIGITAL

APOIO AO ESTUDO

PREPARAÇÃO PARA AS PROVAS FINAIS

REFORÇO CURRICULAR DAS DISCIPLINAS

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

INTEGRATENGLISH

Português

Inglês

Francês / Espanhol

História

Geografia

Cidadania e Desenvolvimento

Matemática

Ciências Naturais

Físico-Química

Educação Visual

TIC / Inovação Digital

Educação Física

Educação Moral e Religiosa



Secundário Programa Saw
OFERTAS ENSINO SECUNDÁRIO UMA RESPOSTA AOS NOVOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO!

O Colégio do Ave tem traçado um projeto 

educativo capaz de dar aos alunos do nível 

secundário uma formação sólida e de qualidade.

O acompanhamento individualizado, a tutoria, o 

reforço da carga horária nas disciplinas sujeitas a 

avaliação externa, as simulações e as aulas de 

preparação para os exames nacionais, são 

exemplos de medidas pedagógicas diferenciadoras 

que visam alargar conhecimentos e aceder a 

metodologias que multipliquem as potencialida-

des dos alunos.

O Inglês apresenta-se, igualmente, como pilar 

deste ciclo de ensino, ultrapassando a mera 

competência linguística, para englobar diversos 

aspetos ligados ao desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos, proporcionando a construção 

da sua identidade através do contacto com 

outras línguas e culturas. 

SAW

O Saw com o apoio de diversos parceiros, permite 
aos alunos do ensino secundário visitar com 
regularidade empresas e instituições de relevância 
nas suas áreas de atuação, dando-lhes a conhecer 
a diversidade e complexidade do mundo real de 
trabalho.

SAW INTERNATIONAL

Procurando sempre dar um impulso qualitativo 
na abordagem ao Ensino Secundário, o Colégio 
avança, este ano, com o Saw International, 
potencializando todos os pressupostos do Saw, 
em contexto internacional, através da realização 
de intercâmbios que se assumem cada vez mais 
como uma forma privilegiada de os alunos 
vivenciarem experiências, desafios e iniciativas 
que lhes permitam ter uma visão do mundo 
global, mais concreta e condizente com as 
exigências da Sociedade atual que é multilingue 
e multicultural.

NOVA CIDADANIA

Na formação dos nossos jovens enquanto 
Pessoas, o interesse pela cidadania e participa-
ção cívica enquanto pilares fundamentais da 
nossa democracia não estão descurados. O 
Colégio aposta no Prémio Nova Cidadania como 
incentivo ao espírito crítico, capacidade de 
argumentação e interesse pelos problemas mais 
prementes da nossa sociedade.

CIÊNCIAS
SOCIOECONÓMICAS

CIÊNCIAS
E TECNOLOGIAS

Com o surgimento do Ensino Secundário, nasce o Programa Saw como resposta aos novos desafios da 
educação e enquanto pilar estruturante deste ciclo de estudos.

Tendo como grande objetivo o desenvolvimento das softskills, formando, de forma arrojada e inovadora, 
cada aluno enquanto Pessoa, este Programa divide-se em três grandes áreas.
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Prémio

Toda esta visão de globalidade e modernidade pretende dotar os alunos de competências atualmente 
indispensáveis e de uma importância imensurável, atribuindo-lhes um perfil distinto e facilitador para a 
construção de um projeto de vida de sucesso.



FATORES
DIFERENCIADORES

Valência

Berçário ( 4 aos 12 meses )

Creche ( 1 e 2 anos)

Inscrição

125€

125€

Mensalidade ( 11 prestações )

290€

290€

Renovação

60€

60€

Nível de Ensino

Pré-escolar
( 3 aos 5 anos )

1.º Ciclo

2.º e 3.º Ciclos

Ensino Secundário

Inscrição

125€

125€

150€

170€

N.º Prestações

11

11

10

10

Mensalidade

255€

255€

305€

325€

Almoço*

59€/mês

59€/mês

3,6€/dia

3,6€/dia

Lanche*

21€/mês

21€/mês

-------

-------

Material Escolar �

-------

20€/trim.

18€/trim.

-------

Renovação

60€

60€

80€

100€

PREÇÁRIO

Acresce a Taxa de IntegratEnglish de 12€/mês no pré-escolar 

e 1.º ciclo e 15/mês no 2.º e 3.º ciclos.

*serviço facultativo

� material escolar no 1.º ciclo e consumíveis para a área das 

expressões no 2.º e 3.º ciclos.

Os Encarregados de Educação poderão beneficiar de um apoio 

financeiro do Ministério de Educação, em função do IRS.



Programação
Literacia Digital

Robótica
Dronótica

Integração da língua inglesa no
ensino dos conteúdos curriculares.


