
Capacidade 

100 alunos, dos 6 aos 10 anos, 
distribuídos por 4 salas:  

- 1º Ano;  

- 2º Ano; 

- 3º Ano; 

- 4º Ano. 
 

Áreas de funcionamento 

- Receção; 

- Direção e serviços técnicos; 

- Atividades, convívio e refeições; 

- Área de pessoal; 

- Serviços. 
 

Espaços específicos 

- 4 Salas; 

- Biblioteca/ludoteca; 

- Sala de informática; 

- Sala de música; 

- Sala de inglês, 

- Sala do quadro interativo, 

- Refeitório; 

- Gimnodesportivo; 

- WC’s. 
 

Outros espaços: 

- Sala de material didático; 

- Lúdicos, interiores e exteriores, 

- Auditório; 

- Campo de futebol; 

- Piscinas; 

- Cozinha/despensas; 

- Lavandaria, 

- Pinhal. 

Colégio do Sagrado Coração de Jesus: Estabelecimento de Ensino da 

Rede Privada, criado por iniciativa da Congregação das Irmãs da Caridade 

do Sagrado Coração de Jesus, no ano 1948, que ministra o 1º Ciclo do 

Ensino Básico. 

 

Missão: Promover o desenvolvimento integral dos Alunos, no nível de 

ensino do 1º Ciclo, numa visão cristã do mundo e da vida, através de um 

conjunto de experiências de aprendizagem, ativas, significativas, diversifi-

cadas, integradas e socializadoras, em estreita colaboração com as Famí-

lias. 

 

Visão: Reconhecimento e identificação de um Colégio de excelência e 

mérito, atualizando constantemente os métodos de ensino aprendizagem, 

respondendo de forma adequada às necessidades socioeducativas dos Alu-

nos e adaptando, sempre que se justifique, as respostas sociais. 

 

Valores: - Respeito pela Vida, Compreensão e Perdão; 

               - Silêncio, Fé e Esperança;  

               - Verdade, Responsabilidade e Solidariedade; 

                - Alegria, Paz e Amor. 

 

Política da Qualidade: - Procura contínua das metodologias de ensino 

adequadas ao 1º Ciclo, educando em Valores. 

- Incentivo dos Colaboradores à autoavaliação e avaliação do Colégio, com 

sentido crítico, aplicando os padrões de conduta estatutários e regulamenta-

res do mesmo. 

 

Política Ambiental: Preconiza uma boa Gestão Ambiental e um modelo 

de sustentabilidade para a sociedade, assumindo a sua responsabilidade em 

ser pro ativa no desenvolvimento e preservação do meio ambiente. 

 

Objetivos: ‑ Proporcionar aos Alunos uma educação de excelência, bem 

como uma primorosa alimentação, higiene e segurança; 

‑ Transmitir a formação cristã através do testemunho, da oração e da cele-

bração; 

‑ Envolver toda a Comunidade Educativa e outros Parceiros, por forma a 

melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem; 

‑ Assegurar a formação e motivação da Comunidade Educativa e Parceiros, 

na concretização da política da qualidade e da política ambiental; 

‑ Acompanhar e cumprir a legislação aplicável ao 1º Ciclo; 

‑ Adaptar os recursos humanos, materiais e financeiros às necessidades 

socioeducativas; 

‑ Adotar boas práticas ambientais no serviço e atividade que presta. 

Recursos humanos 
 

- Direção: 

   - Titular; 

   - Administradora. 

- Diretora Pedagógica; 

- Coordenadora; 

- Professores Titulares; 

- Professores das AEEC’S, 

- Aux. de Serviços Gerais; 

- Porteira; 

- Cozinheira; 

- Auxiliar de Cozinha. 

Seguro Escolar 

- Allianz. 

- Nº Apólice: 201142090. 

Identificação 

SEDE: Rua Dr. António Carmona e Lima, Nº 14, 5300-403 Bragança 

PESSOA COLETIVA: 501 308 300 

NATUREZA JURÍDICA: Pessoa coletiva de utilidade pública 

REDE: Privada 

INÍCIO DE ATIVIDADE: 09-10-1948, ALVARÁ Nº 974  

AUTONOMIA/PARALELISMO PEDAGÓGICO  POR TEMPO INDE-
TERMINADO: D.R. Nº 133, 09-06-1998 

CÓDIGO DE ESTABELECIMENTO: 500641 

Colégio 

Sagrado Coração de Jesus  

Contactos 

Telefone: 273 300 590/1 ; E-mail: geral@cscjb.com 

 Página Web: www.cscjb.com;  Facebook: csscjb2012@gmail.com 

Período de Funcionamento 

- Setembro a julho; 
- Segunda a sexta-feira; 

- 7h45-19h. 
 

Atividades letivas 
- 9h - 12h30; 

- 14h - 17h. 
 

Outras atividades 
- 17h  - 19h 
 

Administrativo 
- Secretaria:  9h-12h;  

                     15h30-17h30. 
 

- Tesouraria:  8h45-11h;  

                      16h-18h45. 
 

Encerramento  
- 24 e 26 de dezembro; 

- 2 de janeiro;  

- Quinta-feira santa e segunda de Páscoa; 

- Agosto. 

 

Querido Aluno: sê bem-vindo ao Colégio do Sagrado Coração de Jesus. 

Folheto Informativo 



  O Colégio do Sagrado Coração de Jesus é fruto 
do espírito universal da missão da Fundadora da 
Congregação das «Irmãs da Caridade do Sagrado 
Coração de Jesus», Madre Isabel Larrañaga        
(1836-1899). 

A Madre Isabel parte da realidade concreta de salvar a infância e a 
juventude da ignorância e da deficiente educação. Situa a base da sua 
pedagogia no sistema preventivo: «Prevenir e amar», vivido em ambien-
te familiar. 

Brilhante educadora, transmite a sua forma peculiar de seguir a Cristo, 
que identifica todos os seus Centros educativos, nos diferentes países da 
Europa, América e África. 

A Congregação chega a Bragança no dia 23 de Agosto de 1940 , assu-
mindo, de imediato, várias responsabilidades. Inicia a atividade letiva no 
Colégio do Sagrado Coração de Jesus em 1948, quando adquire o Alvará 
para lecionar o ensino liceal. Em 1958 é autorizado a ministrar o ensino 
primário, e em 1977, o ensino infantil. Em 1975/76 fica abrangido pelas 
medidas do paralelismo pedagógico, e em 1996/97, por período indetermi-
nado. 

A 31 de Agosto de 1993 a educação Pré-escolar, a Creche e o Centro 
de Atividades de Tempos Livres (CATL), passam a regime de Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS), denominando-se Centro 
Social Sagrado Coração de Jesus, pelo Decreto-Lei nº 119/83.  

O Colégio fica a ministrar somente o 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Desde o Ano letivo de 1998/99 o Colégio e o Centro passam a ter as 
atuais instalações, com licença de utilização para habitação da Comunida-
de Religiosa e Escola: 1º Ciclo, Creche, Pré-escolar e CATL.  

Atualmente o Colégio  integra o 1º Ciclo, com uma média de 100 
alunos. Nele trabalham 15 Colaboradores, como Pessoal Docente e Auxili-
ar e como Pessoal Técnico e de Serviços. 

Metas de aprendizagem do 1º Ciclo 

É no 1.º Ciclo que se consolida e formaliza a aprendizagem das literacias, 
visando o domínio e o uso dos vários códigos linguísticos (a língua materna, 
mas também as linguagens: matemática, artística, etc.); é também neste 
Ciclo que se estruturam as bases do conhecimento científico, tecnológico e 
cultural, isto é, as bases fundamentais para a compreensão do mundo, a 
inserção na sociedade e a entrada na comunidade do saber. 
- Português; 

- Matemática; 

- Estudo do Meio; 

- Língua Inglesa; 

- Educação Moral e Religiosa Católica; 

- Expressões: Físico Motora, Plástica, Musical, Dramática,  

Teatro e Dança; 

- Tecnologias de Informação e Comunicação; 

- Educação para a Saúde: Sexualidade, Segurança e Cidadania. 

 

Critérios de  prioridade na Admissão 
 

1. Idade compreendida entre os 6 e os 10 anos. 

2. Data de inscrição; 

3. Filhos de Colaboradores do Colégio; 

4. Baixos recursos económicos do agregado familiar; 

5.Crianças privadas de meio familiar normal; 

6. Residentes em zonas limítrofes; 

7. Crianças com Irmãos a frequentar o Colégio ou o Centro; 

8. Filhos de pais trabalhadores; 
 

Documentação: Inscrição / Renovação 
 

Dos Pais:  

- Fotocópia do Cartão de Cidadão (CC) 

- Fotocópia do CC das pessoas a quem a criança pode ser entregue.  
 

Da Criança: 

- 4 Fotografias (tipo passe);  

- Declaração médica de como a criança pode frequentar o Colégio;  

- Fotocópia do Boletim individual de saúde; 

- Fotocópia do Cartão de Cidadão  

- Declaração do Escalão da Segurança Social.  
 

Da Instituição: 

- Ficha de  Inscrição: Preenchimento / Atualização 

- Seguro escolar. 
 

No caso de requerer o Subsídio: 

- Fotocópia da Declaração de IRS; 

- Fotocópia do Comprovativo de Liquidação do IRS; 

- Fotocópia dos Encargos com a Habitação. 

O que é necessário trazer 

- Bata em uso no Colégio; 

- Sapatilhas/Sabrinas (ficam no ginásio)  

- Lenços de papel; 

Mensalidades 
 
 

- Do 1 ao 10 de cada mês. Após esta data sofrem uma penalização 
automática de 1% acrescido ao valor total do recibo por cada dia de 
não cumprimento; 

- Calculadas de acordo com a tabela de comparticipação em vigor e 
abrange 10 meses, sendo liquidadas de setembro a junho; 

- As faltas dos Alunos não dão desconto na mensalidade. Darão no 
entanto lugar a dedução no pagamento das refeições, quando se pro-
longarem por um período igual ou superior a 15 ou mais dias; 

- No caso do agregado familiar ter mais de um Aluno a frequentar o 
Colégio ou o Centro há uma redução de 10% na mensalidade. 

Contratos simples (apoio financeiro do ME) 
 

Fórmula para o cálculo da capitação: 

RC = [R  - (D - H - S)]/(N*12) 

“R”=rendimento per capita; “D”=deduções específicas;  “H”=encargos 

com a habitação; “S”=encargos com a saúde; “N”=nº de elementos do 

agregado familiar;  “12”=nº de meses. 

   Uma vida preenchida um coração aberto 

Escalão 1º 2º  3º 4º 

Capitação Até €145,57  De €145,58  

a €209,82 

 De €209,83 

a €307,11 

De €307,12 

a €541,08  

Comparticipação 57% 52.5% 33% 27% 

Querido Aluno  

sê bem-vindo ao Colégio do Sagrado Coração de Jesus. 


