“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.”
Albert Einstein

REGULAMENTO INTERNO
Introdução
O ALINHA-TE
TE é um centro educativo de apoio escolar e de atividades de tempos livres, que tem como
objetivo responder às necessidades específicas de cada um dos seus alunos, procurando encontrar
estratégias e métodos de trabalho adequados, de modo a proporcionar experiências de sucesso a todos. Se
nem todos respondem
ondem aos mesmos estímulos, todos conseguem aprender, com esta convicção queremos
querem
encontrar a abordagem certa e fazer dos nossos alunos, pessoas de sucesso.
Deste modo, apostamos na competência académica e pedagógica dos nossos professores, garantindo
igualmente
lmente um ambiente agradável e acolhedor, para que cada aluno possa desenvolver ao máximo as suas
capacidades. Valorizamos especialmente a motivação, pois sabemos que constitui ser um dos fatores
essenciais na promoção das aprendizagens.
Estamos sempre ao dispor para informar e atender os pais e contamos com a sua colaboração para encontrar
a melhor resposta para cada situação.
Por fim, e para que nada prejudique o sucesso da nossa missão, reservamo-nos
reservamo nos o direito de excluir qualquer
aluno que apresente comportamentos
mportamentos inadequados.
O nosso centro é um espaço de trabalho, mas em caso algum descuraremos os valores éticos e a dimensão
humana e afetiva.

IDENTIDADE
O Centro Educativo ALINHA-TE, pertence à Associação de Marchas e Passeios do Concelho de Torres Vedras,
abreviada de AMP, sita no Edifício da Junta de Freguesia de Freiria, Rua José Manuel da Silva Fialho, N.º 1,
2565-282
282 Torres Vedras, concelho de Torres Vedras, contribuinte N.º 507 327 519

MISSÃO
O ALINHA-TE surge da necessidade de criar um projecto diferenciador da oferta formativa no concelho de
Torres Vedras.
Pretendemos com a criação de programas e planos de atividades diferenciar
diferencia o apoio escolar para inverter
processos de falta de motivação em estudar, conseguir objectivos, insatisfação nas atividades de ar livre,
baixos níveis de atividade física, auto--estima, auto-confiança, ou seja, o ALINHA-TE propõe-se
propõe contribuir para
a recuperação do gosto pelo saber, pelo querer ir mais longe, pelaa vontade de ser autónomo no trabalho e
na vida, melhorando o auto-conhecimento
conhecimento e fazendo de cada criança um jovem único.
único

VALORES
Queremos ter o papel principal na educação
ed
escolar do seu filho. A escola oferece os conteúdos nós
desenvolvemos
lvemos as modalidades. Fundamentamos na educação formal, processos de desenvolvimento
humano, conscientes e ativos,, tais como, a prevenção de doenças metabólicas (obesidade, diabetes), hábitos
de vida ao ar livre, práticas de atividades ao ar livre, desporto e alimentação saudável, privilegiamos o
contacto com a natureza e os animais.
Porque educar não é formar
A educação muda a sociedade, a formação transforma o modo como a vivemos!
Faça do seu filho uma Pessoa MAIS Feliz!
eliz!
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ARTIGO 1.º
SERVIÇOS
O NOSSO CENTRO DISPONIBILIZA OS SEGUINTES SERVIÇOS:
•

Estudo acompanhado

•

Explicações individuais

•

Explicações em grupo

•

Explicações online

•

Preparação intensiva para exames

•

Transporte Escolar

•

Atividades de Tempos Livres

•

Visitas de estudo

•

Viagens de finalistas

•

Integração de estágios e projetos curriculares

•

Programas educativos para o período de férias escolares

•

Serviço de Psicologia e Orientação

•

Formação
ormação para Pais e Professores

•

Workshops

•

Outras atividades

ESTUDO ACOMPANHADO
Os alunos inscritos na modalidade de Estudo Acompanhado são seguidos por um professor devidamente
qualificado. Este apoio escolar tem duração variável com um mínimo de 2 horas. Finda a primeira hora de
trabalho, tem lugar um pequeno intervalo (máximo 30 minutos) para lanchar e descontrair.
descontr

Em estudo acompanhado é nosso propósito:
•

Desenvolver o gosto pelo estudo e pelo conhecimento;

•

Proporcionar experiências diversificadas e motivadoras;

•

Apoiar na realização de trabalhos de casa;

•

Preparar os testes de avaliação;

•

Realizar fichas de trabalho;

•

Esclarecer dúvidas;

•

Promover a autonomia do pensamento e o espírito crítico, para que as aprendizagens não se
resumam a uma mera assimilação de conteúdos.
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EXPLICAÇÕES INDIVIDUAIS OU EM GRUPO
O serviço de explicações tem como objetivo
objetivo esclarecer dúvidas de conteúdo e colmatar lacunas concetuais
que dificultem a progressão nas respetivas disciplinas.
As explicações individuais são entre aluno e explicador exclusivamente.
As explicações em grupo são entre 2/3 alunos no máximo por explicador.
As explicações são também indicadas para os bons alunos que pretendam obter resultados excelentes,
nomeadamente no que se refere ao acesso ao ensino superior. Os nossos professores têm muita experiência
nesse domínio, o que contribui significativamente para o sucesso destas lições.
Cada explicação tem a duração de 1 hora.
Em caso de falta do(a) docente, a explicação será compensada numa data a combinar com o(s) aluno(s) ou
com o encarregado de educação.
Se o aluno não puder comparecerr a uma explicação, é responsabilidade dos pais ou encarregado de
educação avisar o centro com a antecedência mínima de 4 horas. Caso contrário, a lição terá de ser cobrada.

EXPLICAÇÕES ONLINE
Por várias razões (distância, doença), nem todos os alunos se
se podem dirigir às nossas instalações e, por isso,
propomo-nos
nos “encurtar distâncias”, oferecendo um serviço de explicações online.. Nesta modalidade,
garantimos o mesmo serviço e qualidade das explicações presenciais.

PREPARAÇÃO INTENSIVA PARA EXAMES
Sabemos que os alunos estão, por vezes, muito sobrecarregados ao longo do ano letivo e nem sempre
encontram a disponibilidade e a motivação para preparar convenientemente os seus exames.
Os professores do ALINHA-TE sabem como ajudar!
Oferecemos programas de preparação intensiva para todos os exames do ensino básico e secundário. Esta
preparação inclui o esclarecimento de dúvidas e a orientação do estudo, bem como a realização e correção
de fichas de trabalho e de exames nacionais de anos anteriores.

TRANSPORTE ESCOLAR
Dispomos de transporte escolar para transporte
transporte entre a escola e o centro, este serviço é disponibilizado
mediante vaga.
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ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
Para as Atividades de Tempos Livres (ATL), elaborámos um plano de atividades extra onde se pretende criar
laços de participação na vida em grupo, de inserção ativa na sociedade, desenvolvendo
desenvolvendo atividades de ação
cívica motivacional de conteúdos escolares: educação ambiental, geologia, geografia, historia
his
e português,
entre outras.
Com as atividades ao ar livre e hábitos de vida saudável, de contacto com a natureza e os animais estamos
certos de estar a contribuir para a prevenção de fatores de risco, como a obesidade, a diabetes ou o
isolamento social.

ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
Sabemos que, pelas mais diversas razões, os alunos com necessidades educativas especiais nem sempre
encontram o apoio apropriado. No ALINHA-TE,
ALINHA , apostamos em cada aluno e tudo faremos para encontrar a
resposta certa para cada problema.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
O centro educativo coloca ao dispor dos seus alunos um serviço de psicologia e orientação vocacional, que
tem como objetivo apoiar os alunos em todo o seu percurso académico,
académico, bem como ajudar a resolver
res
problemas do foro pessoal se necessário.
A atuação do serviço é crucial no despiste de dificuldades de aprendizagem e também no desenvolvimento
de estratégias específicas para os alunos com necessidades educativas especiais.

OUTRAS ATIVIDADES
Oferecemos ainda uma gama de atividades extra, a saber:
•

Workshops

•

Cursos de Línguas (Inglês, Francês, Espanhol, Mandarim Empresarial)

•

Programas de férias escolares

•

Plano de Atividades

•

Projetos de Natureza e Ambiente
mbiente

•

Oficina de Escrita criativa para Crianças

•

Visitas de estudo e viagens de finalistas

•

Formação para Pais e Professores
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As diferentes atividades realizam-se
se em horário pré-definido
pré definido e mediante um número de inscrições mínimo.
Informações mais detalhadas serão fornecidas aquando da realização dos eventos.
De entre as várias atividades, destacamos a oficina de escrita criativa para Crianças.
Este projeto, será implementado
plementado por um professor de Português, e com esta técnica pretende-se
pretende que a
criança aprenda bastante sobre emoções positivas e como as usar na grande maioria dos casos, aprendendo
que crianças alegres têm sempre melhores
melhores opções e resolvem tudo mais facilmente, bem como a controlar
ass emoções negativas, aprendam a ajudar os colegas quando algo acontece.

ARTIGO 2.º
FUNCIONAMENTO
O centro educativo funciona durante todo o ano de Setembro a Agosto sendo a modalidade de Estudo
Acompanhado substituída nos mesess de Julho e Agosto por um programa de férias, dinamizando a diversão,
interesse
sse e criatividade das crianças, este programa contempla um período de estudo e outro de ATL.
Em Setembro até inicio das aulas, e nas interrupções escolares, o centro educativo disponibiliza
disponibiliza um
programa de atividades de tempos livres, dirigido a crianças e jovens dos 6 anos aos 15 anos, diferindo as
condições no respetivo programa de cada
c
época.
Os alunos inscritos no centro
entro educativo têm prioridade sobre os restantes.
O centro encerra anualmente nos dias 24 e 31 de Dezembro e no período de 15 a 31 de Agosto, para
manutenção das instalações e preparação do ano letivo seguinte.
No caso de encerramento das escolas, durante o período letivo por motivos de greves, feriados municipais,
eleições, ou ausências de professores, o centro assegura a permanência dos alunos.
Na modalidade de explicações disponibilizamos explicações em todas as disciplinas do 1º ciclo ao ensino
superiorr previamente agendadas conforme disponibilidade do aluno(a) e do professor(a).
A modalidade de explicações encontra-se
encontra se disponível no centro durante todo o ano, salvo período de
encerramento anteriormente indicado.

ARTIGO 3.º
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Os alunos a admitir devem ter idade igual ou superior a seis anos, ou estar matriculados no 1.º ano de
escolaridade do 1.º ciclo.
A admissão envolve:
•

A aceitação e cumprimento do disposto no presente regulamento;
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•

Ter sido feita a inscrição no centro, mediante
mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição, da qual
constem todos os elementos identificativos do aluno;

•

Ter efetuado o pagamento da inscrição e da 1.ª mensalidade, quando for o caso;

•

Estar isento de doença infecto-contagiosa,
infecto
tendo cumprido o programa
rama de vacinação de acordo com
a idade.

ARTIGO 4.º
CALENDARIZAÇÃO E HORÁRIOS
O centro educativo funciona
nciona de 2.ª a 6.ª feira, das 7h30
7
às 19h30 horas e sábados das 9h00 às 18h00,
1
do
primeiro dia útil de Setembro até dia 14 de Agosto de cada ano civil.
Encerra aos domingos e feriados nacionais, terça-feira
terça
de Carnaval, dias 24 e 31 de Dezembro.
Dezembro
Aulas extra poderão ter lugar fora deste horário, mediante marcação prévia.

ARTIGO 5.º
OS PROFESSORES
DEVERES E DIREITOS
O centro educativo é composto por professores com uma vasta experiência letiva e de coordenação
pedagógica. Essa é, sem dúvida, uma das nossas marcas distintivas. A competência académica,
acad
aliada aos
ensinamentos é um fator decisivo na promoção do sucesso escolar dos nossos alunos.
Sempre que for necessário, serão selecionados professores para responder às necessidades específicas dos
alunos.
TODOS OS PROFESSORES TÊM O DEVER DE:
•

Ensinar, explicar e acompanhar os seus alunos com rigor e competência académica;

•

Promover o gosto e a motivação
otivação pelo saber;

•

Fornecer/elaborar fichas de trabalho adequadas às necessidades de cada aluno;

•

Tratar os alunos com correção e educação;

•

Zelar pela segurança e bem-estar
estar físico e psicológico dos alunos que lhe foram confiados;

•

Comunicar o desempenho
o dos alunos;

•

Participar quaisquer ocorrências significativas.

TODOS OS PROFESSORES TÊM O DIREITO A:
•

Ser tratados com correção e educação;

•

Trabalhar num ambiente acolhedor;

•

Trabalhar em equipa sempre que para isso seja solicitado pela Direção Pedagógica.
Pedagógic
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ARTIGO 6.º
OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DIREITOS E DEVERES
OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO TÊM O DIREITO DE:
•

Ser informados sobre o desenvolvimento do seu educando;

•

Ser informados sobre as normas e regulamento do centro educativo;

•

Contactar o centro educativo sempre que desejarem;

•

Ser tratados com correção e educação.

OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO TÊM O DEVER DE:
•

Informar o centro educativo sobre doenças, alergias ou outras condicionantes que possam interferir
no desenvolvimento, comportamento
comportame
e atitudes do seu educando;

•

Informar o centro educativo sobre doenças e outras situações que possam prejudicar os restantes
alunos e professores;

•

Colaborar na delineação de estratégias que visem a melhoria do desenvolvimento do seu educando;

•

Procederr ao pagamento atempado das mensalidades ou atividades.

ARTIGO 7.º
OS ALUNOS
DIREITOS E DEVERES
Os alunos constituem a pedra basilar de todo o nosso projeto. Para isso empenhamo--nos por cada um deles,
cientes da sua individualidade.
CADA ALUNO TEM DIREITO A:
•

Ser tratado com respeito e integridade por todos os elementos da equipa do ALINHA-TE.
ALINHA

•

Utilizar correta e adequadamente, todo o equipamento e materiais didáticos existentes no centro
educativo com autorização prévia da pessoa responsável
resp
para o efeito.

•

Consolidar os conhecimentos nas áreas disciplinares no ano escolar em que se encontra inscrito.

•

Ser avaliado por período contemplando a avaliação do desempenho escolar do aluno bem como do
seu comportamento.

CADA ALUNO TEM O DEVER DE:
•

Manter um comportamento bom e adequado em sala (Estudo Acompanhado) ou em gabinete
(Explicações) e manter uma linguagem respeitosa para com todos os intervenientes do centro
educativo, nomeadamente, professores, funcionários e colegas.
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•

Ser assíduo e pontual, cumprindo os horários definidos, nomeadamente a entrada da sala e os
horários de lanches.

•

Os equipamentos de telecomunicações ou tecnologia devem ser desligados ou colocados em silêncio
e colocados
os num local identificado pelos professores.

•

O mobiliário deve ser mantido em boa conservação por todos os seus utilizadores.

No caso de se verificar um comportamento inadequado, o centro informará o encarregado de educação. A
repetição de comportamentos impróprios,
mpróprios, bem como a violação de regras básicas de conduta, poderão
conduzir à anulação da inscrição.

ARTIGO 8.º
NORMAS GERAIS
Durante o apoio escolar em sala de estudo ou em gabinete não é permitido:
•

Utilizar o telemóvel;

•

aula
Ingerir alimentos nas salas de aula;

•

Fotografar ou filmar;

•

Usar linguagem inapropriada.

Os professores poderão fotografar momentos especiais (atividades, eventos), mas as fotografias só serão
divulgadas ou expostas mediante autorização prévia dos encarregados de educação.

ARTIGO 9.º
SAÚDE E BEM-ESTAR
Ainda que se tomem todas as precauções, é sempre possível que ocorra um acidente ou que um aluno fique
doente. Nessa eventualidade, o centro entrará em contacto imediato com o encarregado de educação.
Caso não seja possível contactá-lo,
lo, o centro recorrerá aos serviços médicos e/ou hospitalares, se for
necessário.
No caso de ser necessário administrar algum medicamento aos alunos, os encarregados de educação
deverão apresentar a prescrição médica correspondente. A embalagem do medicamento
medicamento deverá trazer um
rótulo bem visível, donde constará o nome do aluno, a quantidade a administrar, bem como a hora e a
duração do tratamento.
Os alunos que tenham estado doentes por um período superior a 5 dias só podem regressar mediante a
apresentação
entação de declaração médica que comprove o seu restabelecimento e a inexistência de qualquer risco
de contágio.
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ARTIGO 10.º
SEGURANÇA
Os alunos menores
enores só poderão sair do centro educativo acompanhados pelos encarregados de educação ou
por pessoas autorizadas e devidamente identificadas.
Os encarregados de educação podem também permitir a saída dos filhos, mediante o preenchimento e
assinatura de uma ficha de autorização para o efeito.
Em caso de dúvida, o centro educativo reserva-se
reserva o direito de não
ão autorizar a saída do menor.

ARTIGO 11.º
EXTRAVIOS OU ESTRAGOS
O centro educativo não se responsabiliza pelo extravio ou estrago de objetos que não tenham sido
explicitamente confiados à sua guarda.

ARTIGO 12.º
DANOS
Os encarregados de educação são os responsáveis por eventuais prejuízos causados por negligência ou mau
uso de materiais.

ARTIGO 13.º
INSCRIÇÕES
As inscrições são realizadas na receção do centro no horário de funcionamento mediante preenchimento de
ficha de inscrição do aluno, entrega do presente regulamento devidamente assinado e o pagamento de 25€
25
conforme preçário em vigor.
OS REQUISITOS DE ADMISSÃO SÃO:
Efetuar a inscrição dentro do prazo e em cumprimento das formalidades previstas para o ALINHA-TE;
No caso de haver quotização e mensalidades
mensalidades em atraso do ano letivo anterior, não poderá ser renovada a
inscrição do aluno, ou irmãos até as mesmas serem regularizadas;
A apresentação da ficha de inscrição deve ser acompanhada dos seguintes documentos:
•

Cartão
artão de cidadão do aluno e do encarregado de educação;

•

Uma fotografia tipo passe do aluno;

•

Horário escolar do aluno.
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ARTIGO 14.º
PAGAMENTOS
INSCRIÇÃO
O pagamento da inscrição anual no centro educativo, cujo valor é fixado anualmente, inclui o seguro e o
material escolar.
A inscrição para o ano letivo seguinte é feita a partir de Maio.
Os alunos que se inscreverem entre Maio e Julho terão um desconto de 10%.
Os alunos inscritos no ano letivo anterior têm prioridade sob as vagas existentes.

PACKS DE HORAS
Os packs de horas têm validade mensal, e são estabelecidos de acordo com o regime de frequência e o ciclo
de ensino. As horas não utilizadas nos packs não transitam para o mês seguinte.
A tabela de preços pode ser consultada no centro educativo.

HORAS INDIVIDUAIS OU EXTRA
Os pagamentos das horas individuais ou extra são pagas semanalmente antes da sua utilização.

MENSALIDADES
As modalidades TOP+ Estudo e TOP TOTAL obriga a fidelização do serviço desde a data de entrada ou
renovação do período escolar com
om inicio em Setembro até Agosto (inclusive) do ano letivo correspondente.
Os pagamentos devem ser efetuados até ao dia 8 de cada mês.
Os pagamentos efetuados após esta data terão um agravamento de 1 euro por cada dia de atraso.
A opção pelo pagamento anual
ual (12 meses) beneficiará de um desconto de 10%.
Em caso de ausência de pagamento da mensalidade, o centro educativo reserva-se
reserva se o direito de cancelar a
inscrição.
No caso de frequência simultânea de irmãos, será concedido um desconto de 5%
% sobre a mensalidade
mensa
de
outro irmão.
Sempre que for ultrapassado o horário de fecho (19h30),
(
será cobrada uma penalização de 5,00€ por cada
quinze minutos. Se esta situação se verificar repetidamente, a Direção poderá suspender a frequência do
aluno.
Os pagamentos poderão ser efetuados no centro educativo através de multibanco, numerário,
numerário cheque ou
transferência bancária.
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ATIVIDADES EXTRA
As atividades extra têm preços e formas de pagamento que variam consoante o tipo de evento.
Todas as informações serão fornecidas no centro educativo aquando da inscrição.
Os alunos inscritos no centro usufruirão de
de um desconto de 10% em todos as atividades extra, este
e desconto
é extensível a pais, irmãos e avós dos nossos alunos.

ARTIGO 15.º
DISPOSIÇÕES FINAIS
Todos os casos omissos e dúvidas de interpretação do presente Regulamento
R
Interno serão analisados e
colmatadas pelo recurso às normas legais aplicáveis e esclarecidas e resolvidas pela Direção do Alinha-Te.
Alinha

Li e aceito todas as cláusulas constantes deste regulamento,

Nome do Aluno:_______________________________________________________________
Aluno:_________________________ ____________________________________
______________________________________________ Data: ______/________/_________
O Encarregado de Educação
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