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Rua da Juventude, n.º 2

«Sempre acreditei no projeto e na equipa que compõe
esse estabelecimento de ensino…»
Mãe do aluno Guilherme Novais – 4.º Ano E.B.

«Parabéns, colégio! Continuem o bom trabalho.»
Pais da aluna Diana Madeira – 3.º Ano E.B.

«Não temos dúvidas que os primeiros anos escolares são os alicerces
para toda uma carreira escolar, por isso é gratificante saber que
estamos a fazer a aposta correta para as nossas crianças.»
Pais do aluno Duarte Jorge – 3.º Ano E.B.

«Cada vez estou mais satisfeita com o colégio que escolhi para o meu
filho… Uma grande família. Do diretor à cozinheira, todos conhecem
o nome do meu filho, que não é mais especial que os outros, é só,
tanto como os outros, membro da Família… O Colégio, naquilo
a que lhe compete, tem excedido as minhas expectativas.»
Mãe do aluno Lourenço Marques – Berçário

Parcerias e protocolos Partnerships & Collaborations
O Colégio da Fonte dinamiza o desenvolvimento de protocolos e parcerias
para novas realidades, proporcionando condições preferenciais a empresas
e ao acesso a serviços externos. São aceites os Cheque Creche e os
Ticket Infância. Para obter mais informações contacte a Secretaria.

Parcerias já estabelecidas

«Aprender a escrever o futuro! É essa a grande missão que os nossos
filhos têm na sua primeira escola. Por isso, a escolha dessa escola
é tão importante. Em 2007 escolhemos o Colégio da Fonte e essa
escolha mantem-se, indiscutivelmente, até hoje! Esse é o melhor
testemunho que deixamos a quem tem que fazer essa difícil escolha.»
Pais do José Miguel e Sofia Cutileiro – Ex-finalista e 3.º Ano E.B.

«O Colégio da Fonte e a sua equipa têm correspondido às nossas
expectativas e são necessariamente uma extensão da nossa família.
Sentimos nos detalhes do dia a dia que a responsabilidade e as regras
andam sempre de mãos dadas com o carinho, o envolvimento e
a ternura. O sorriso fácil das nossas filhas e a empatia com toda
a equipa são o melhor sinal da sua alegria e bem-estar no colégio
e o resultado de uma gestão cuidada e bem conseguida.»
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Q u in t a d a F o n t e

Berçário > Creche > Jardim de Infância > 1.º Ciclo do Ensino Básico

Bem vindos ao nosso Colégio!
Q ueremos ser, claramente, um projeto de referência
na primeira fase do percurso educativo da criança,
desde a Creche até à conclusão do 1.º Ciclo. E.B.
Queremos dotar os nossos alunos, nesta fase formativa
fundamental nas suas vidas, de competências
de aprendizagem e de formação pessoal que lhes
permitam ter «asas para voar», no seu futuro
académico e na sua vida pessoal.		

e sentimentos positivos sobre nós próprios, como pessoas, e em relação

de Serviços Educativos de Creche, Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico;

às nossas aptidões.
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a comunidade. Assim, O Colégio da Fonte esta-

cução dos objetivos definidos pelo Projeto

belece o compromisso de criar um ambiente

Educativo e pelo Currículo Nacional, preparando

acolhedor onde os alunos, os seus Pais, Profes-

os alunos para a obtenção de bons resultados.

sores e Educadores, Técnicas de Ação Educati-

Queremos dar-nos a conhecer ainda melhor

va e a Direção se orientem por princípios de

e, para tal, convidamo-lo a visitar o nosso

integridade, responsabilidade, respeito mútuo

Colégio. Deste modo, poderemos explicar,

e preocupação pelos outros. Imprimimos uma

de um modo mais detalhado, o projeto a que

dinâmica de rigor ao nosso Projeto Educativo.

nos propusemos e fornecer mais informação.

Inspiramos, desafiamos e ajudamos os alunos

Para quem já frequenta o Colégio da Fonte,

a atingir as suas máximas potencialidades em

agradecemos a preferência e a confiança em nós

Pretendemos ser uma escola de referência em
termos de qualidade, segurança e profissionalismo.
Uma escola aberta às dinâmicas de mudança,
incentivando e dinamizando mecanismos que
visam a inovação de práticas pedagógicas e uma
maior motivação para o sucesso educativo dos alunos.

termos intelectuais, criativos, sociais, emocio-

depositada, e reiteramos o nosso empenho em

No mundo globalizado em que vivemos, o

significativas do quotidiano. Desta forma,

nais e físicos.

continuar a corresponder às vossas expectativas.

inglês é um pré-requisito fundamental para

aprendem a pensar e falar em inglês, cons-

uma vida sem fronteiras. Por isso, o Colégio da

truindo uma relação de prazer com o idioma.

Fonte insere no seu projeto educativo a educa-

Os alunos são preparados para efetuar com

ção bilingue como prioridade. A língua inglesa

proficiência, no fim do 1.º Ciclo, o exame

é uma das formas de comunicação corrente

Starters da Universidade de Cambridge.

no dia-a-dia. Através da sua inserção no meio

O nosso Colégio existe em função dos alunos,

escolar, os nossos alunos aprenderão a segun-

proporcionando-lhes um ambiente agradável,

da língua da mesma forma que aprendem a

como um natural e saudável prolongamento

língua mãe, através da vivência de experiências

do seu ambiente familiar.
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O Colégio da Fonte é um estabelecimento
de Ensino Particular que se destina a acolher
e acompanhar crianças, desde os 4 meses de idade
até ao final do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Criado de raiz e de acordo com a regulamentação
em vigor, queremos assim garantir a prestação

de um serviço de qualidade, em que a priorida-

de é assegurar o equilíbrio do desenvolvimento
educativo e afetivo das crianças.
Está situado em Porto Salvo, muito perto de
parques de escritórios, como a Quinta da Fonte,
o Lagoas Park e o Tagus Park, bem como de
zonas residenciais já consolidadas, num Concelho

Valores Values
Consideramos, como parte integrante da educação,
que a formação para os valores é essencial ao
desenvolvimento integral do Homem.
Deste modo, a formação ética e social, ocupa
um espaço privilegiado na ação educativa do Colégio.

learning to fly

O Colégio da Fonte dispõe das ferramentas necessárias para promover
nos nossos alunos uma «mente sã em corpo são», particularmente
na implementação de uma dieta alimentar regrada, assim como de

Pais e Encarregados de Educação, os nossos clientes, procurando

atividades na área do desporto e no domínio musical. A partilha,

constantemente exceder as suas expectativas;

o método e o rigor que resultam do ensino da música, incutem nos

a mesma introduzida de forma progressiva a partir dos 3 anos, em pequeno
grupo, com uma carga horária de três blocos de trinta minutos. A partir

dos 5 anos, o inglês assume maior destaque no quotidiano das crianças,

preconizando uma carga horária diária com a finalidade de preparar os alunos,
dotando-os de competências e pré-aptidões para executar o Cambridge ESOL
Exam Starters, do nível Young Learners da Cambridge University. O Currículo
da língua Inglesa adoptado no Colégio da Fonte, para o ensino Pré-Escolar

e 1.ºCiclo, visa uma aprendizagem lúdica e interativa, enfatizando a prática
e produção oral, através de recursos de aprendizagem estimulantes.

A Educação pelos afetos, que visa dotar o aluno de

competências que lhe permitam ter consciência da sua identidade e dos

we love music

mos todos os dias, e que resulta na prosse-

porque acreditamos que uma boa saúde mental se liga a pensamentos

um serviço completo, inovador e de acordo com os requisitos dos

A ênfase no ensino da Língua Inglesa, sendo

Missão Mission

que envolve a criança, os pais, a escola e

e habitacional, como é o caso de Oeiras.

cumprimento dos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, na Prestação

O Compromisso com as famílias, oferecendo-lhes

Este é o código de conduta para o qual trabalha-

em franco desenvolvimento económico

A promoção de um estilo de vida saudável,

da eficácia e eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade, assim como no

A educação das crianças resulta de uma parceria

Quem somos Who We Are
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Uma política de qualidade, assente na melhoria contínua

diferentes sentimentos e emoções. Desta forma, criar-se-ão condições
favoráveis à tomada de consciência relativamente à necessidade de respeito
entre todos, reconhecendo e aplicando os direitos e deveres de cada um
e cimentando valores éticos e morais, tendentes ao correto exercício da
cidadania, dentro e fora da escola. Acreditamos que crianças mais felizes
resultam em alunos e pessoas mais equilibradas.

alunos uma atitude mais proativa e um melhor desempenho académico.
A música permite criar uma atmosfera feliz, e é socialmente inclusiva.

Promovemos atividades extracurriculares como
a Natação, o Judo, o Futebol e o Ballet, bem como
o ensino de Guitarra e Piano para alunos e para adultos.

O Serviço de Psicologia, que assenta sobre a premissa

base de intervenção integrada no meio escolar, numa colaboração estreita
entre Educadores, Professores, Técnicas de Ação Educativa e Famílias,
com vista ao acompanhamento e desenvolvimento dos alunos nas suas
várias dimensões: académica, emocional e social.

A criança como
ser único e especial

R

econhecendo que a individualidade
de cada aluno é uma componente chave
na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento, no Colégio da Fonte, o progresso de cada
criança é cuidadosamente monitorizado e partilhado
com os Pais no sentido de celebrar as conquistas
obtidas pelos seus educandos e discutir quaisquer
questões ou preocupações que possam ocorrer.

Os docentes estão motivados para descobrir os talentos das crianças,
assim como, direcioná-los para as respetivas áreas de interesse.
Os nossos docentes e psicóloga são experientes e estão atentos para
a identificação de crianças com eventuais Necessidades Educativas Especiais.
Apropriamo-nos de competências que nos permitem moldar programas individuais,
por forma a maximizar o potencial da criança no contexto escolar, aproximando
o ensino dos alunos com NEE ao ensino regular de uma maneira sensível
e inclusiva, sempre em parceria com os Pais e demais equipa multidisciplinar.

my first school
my first choice

educar é criar oportunidades

O que oferecemos What We Offer

Mensagem da Direção Message from the Board

