
“Educamos, formando-nos como sujeitos de encontro”
                                                                    Proposta Educativa Teresiana

O Colégio de Santa Teresa de Jesus é um 
estabelecimento de Enino Particular e 
Cooperativo, cuja entidade proprietária 
e titular é a Companhia de Santa Teresa 
de Jesus.

É um estabelecimento de Ensino Básico 
lntegrado, com Educação Pré-Escolar, 
1.°, 2.°e 3.° Ciclos que, de acordo com a 
Proposta Educativa Teresiana, promove 
uma educação integral e católica

Colégio
Santa Teresa de Jesus
Santo Triso

Rua D. Nuno Alvares Pereira, 40 _ 4780-439 Santo Triso / 252 80 80 60 / secretaria@colegiostj.com / www.colegiostj.com 



09:00 às 12:10 (1º e 2º ano)

09:00 às 12:10 (3º e 4º ano)

13:45 às 17:00

08:30 às 12:45 
14:00 às 15:45 (4.ª e 6.ª)

14:10 às 17:00 (2.ª, 3.ª e 5.ª)
09:00 às 12:00 
14:00 às 16:30

Atividades Extracurriculares

* *. . .* *

No ato da matrícula, são devidos o valor da inscrição, do seguro escolar e do cartão magnético de aluno.
 A desistência após a matrícula não implica o reembolso destes mesmos valores.
   

 Refeição 

Sala de estudo 1.º, 2.ª e 3.ª Ciclo   

08:30 às 12:45 
14:00 às 15:45 (2.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª)

14:oo às 17:00  (3.ª)

Prolongamento de Horário (das 17:15 às 19:00 horas)  

2.ª a 6.ª feira das 8h às 19h

3.º Ciclo _ 

2.º Ciclo _ 

1.º Ciclo _ 

Pré-Escolar _

Inscrição

Seguro Escolar 

Cartão Magnético 

O Encarregado de Educação terá de pagar uma anuidade para fazer face aos custos e serviços do Colégio. 
O valor da anuidade pode ser pago em 10 prestações mensais (de setembro a junho).

O Seguro Escolar cobre os danos ocorridos durante a atividade escolar, de acordo com as condições 
particulares denidas, desde que comunicados nos serviços administrativos do Colégio. Caso contrário, 
todas as despesas serão assumidas pelos respetivos Encarregados de Educação.

*

Anuidade

Matrículas

Seguro Escolar

 
(Inglês, Educação Musical, Educação Física e
 Formação Cristã)*

(Apoio ao Estudo, Inglês, Educação Musical, Educação 
Física, EMRC e Cidadania e Desenvolvimento)

(Reforço de Português e de Matemática e Tecnologias 
da Informação e Comunicação)

(Reforço de Português e Matemática, Multimédia e 
Programação)

A oferta educativa, a sala de estudo e o horário letivo poderão sofrer reajustamentos antes do início do ano letivo.
Estes serão comunicados atempadamente.

No início do ano escolar, todos os alunos têm a possibilidade de comprar os 
livros adotados no Colégio. Caso o pretendam, devem os seus Encarregados 

de Educação manifestar esse interesse logo no ato da matrícula. Ao longo 
do ano, poderá ser adquirido também outro tipo de material escolar.

Inglês (Cambridge)  Judo  Aerodance  Escola de Futebol  Mini-Volei  Clubes  I I I I I I
Guitarra   Piano  NataçãoI I
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