1. INTRODUÇÃO
O presente Regulamento Interno serve como instrumento de orientação, definindo o regime de funcionamento das
Explicações, identificando os direitos e deveres de cada um dos intervenientes.

2. OBJETIVO
A explicações têm o objetivo de esclarecer as dúvidas dos alunos e praticar os temas em que o(s) alunos(s)
demonstrem dificuldades. As explicações não deverão substituir o tempo de estudo que o aluno deverá dedicar.

3. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
O Centro de Estudos Nota Exemplar encontra-se na Rua Fernando Pessoa nº10 Vale de Milhaços.

4. MATERIAL
O aluno deverá trazer consigo o caderno diário utilizado nas aulas e o manual adoptado na escola. Deverá
também fazer-se acompanhar de todo o material necessário para o bom funcionamento das explicações (livros,
cadernos, calculadora, dicionário, canetas e afins) para o registo das atividades desenvolvidas na explicação.

5. FUNCIONAMENTO DAS EXPLICAÇÕES
a) As explicações serão marcadas de acordo com a disponibilidade horária dos explicandos conjugada com a
disponibilidade horária do explicador. A frequência das explicações, dias e número de horas por semana, será
acordada entre ambos os intervenientes, e, se necessário e possível, pode ser alterada.
b) Nas explicações poderá haver a possibilidade de ocorrer pausas consoante as interrupções letivas escolares ou
de outro género, as quais deverão ser sempre de acordo mútuo entre os intervenientes.
c) No final de cada explicação, o aluno, tal como o professor, deverão preencher e assinar um documento que
serve como controlo da presença de ambos.
e) Em caso de falta por parte do explicando, o mesmo deverá avisar com uma antecedência de 24 horas, para que
essa hora não necessite de ser cobrada. Caso o aluno não avise com a devida antecedência, o valor das horas não
será descontado no valor a pagar.
Caso o aluno tenha avisado antecipadamente a sua ausência, essa hora poderá sempre ser realizada noutra altura.
6. MODO DE PAGAMENTO
O valor da inscrição e seguro é pago no ato da inscrição, sendo um valor anual de 25€ para alunos
externos à Nota Exemplar. O pagamento das explicações é efetuado no ato da inscrição, sendo feita uma

projeção do valor a pagar por determinado número de horas de explicação por semana.
As horas de explicação para os meses seguintes devem ser pagas até dia 5 de cada mês.
O valor do seguro e inscrição é anual e pode ser prescindível, caso a idade do explicando seja igual ou superior a
18 anos.
7. FALTAS DO PROFESSOR
Em caso de falta ou impedimento de força maior, por parte do Professor, o mesmo deverá avisar na maior brevidade
e será responsável por encontrar uma alternativa, em horário a combinar, de forma a compensar essa(s) hora(s).
Em caso de falta por parte do aluno, não haverá obrigatoriedade de reposição de aula.

Atualizado em 27.04.2017

