1) Apresentação e objetivos
O Centro de Estudos e Apoio Escolar, Nota Exemplar dedica-se ao apoio ao estudo. Disponibilizamos, ainda outras atividades
pedagógicas como explicações, estudo musical, curso de línguas, português para estrangeiros e traduções. Nas interrupções
letivas somos também promotores de atividades lúdico-pedagógicas inseridas nos nossos Campos de Férias.
2)

Funcionamento
a) Apoio escolar

Objetivo: desenvolver as competências dos alunos e melhorar o seu aproveitamento escolar, proporcionando o
acompanhamento do estudo das disciplinas. A frequência no apoio ao estudo inclui: apoio na realização de trabalhos de casa,
apoio na aquisição de métodos de estudo, revisão dos conteúdos curriculares, apoio na preparação para os testes,
esclarecimento de dúvidas e correção de trabalhos. Os trabalhos de pesquisa a realizar no computador devem ser elaborados
em casa e poderão ser enviados para o email da Nota Exemplar com uma antecedência de 24 horas para serem corrigidos.
Nas semanas que antecedem imediatamente as várias interrupções letivas e a menos que haja alguma indicação específica
por parte do Encarregado de Educação, a Nota Exemplar reserva-se ao direito de poder realizar, em alguns períodos
horários, atividades mais lúdicas.
b) Explicações, ensino musical e curso de línguas
O serviço de explicações tem como principal objetivo resolver dificuldades específicas e dúvidas dos alunos bem como
aprofundar conhecimentos na área. As explicações podem ser individuais ou em pequeno grupo, no máximo com quatro
alunos e realizam-se mediante marcação.
O ensino musical destina-se a sensibilizar e desenvolver competências na área.
O curso de línguas tem como objetivo desenvolver as competências na língua, no sentido de obtenção de certificação
reconhecida internacionalmente.
O curso de Inglês, as explicações e o transporte têm um regulamento específico.
c) Campos de Férias
Nos períodos de interrupção letiva (Natal, Carnaval e Páscoa e Verão) desenvolvemos, a par do estudo, atividades lúdicopedagógicas para a ocupação dos tempos livres dos alunos. O campo de férias tem um regulamento específico.
d) Calendário e Horários
O centro de apoio escolar funciona de 2ª a 6ªfeira, entre as 7.30h e as 19.30h e aos sábados, para horários mistos de 1º ciclo.
Para além deste horário considera-se prolongamento e acresce à mensalidade o pagamento do mesmo, de acordo com o
tempo utilizado. As explicações, curso de línguas e outras atividades pedagógicas poderão decorrer até às 23h30 e durante os
sábados.
Encerra aos domingos e feriados nacionais, municipal do seixal, dia 29 junho, dia de carnaval e em outros dois dias na altura
do Natal e do Ano Novo.
O centro de estudos e apoio escolar Nota Exemplar encerra durante uma quinzena do mês de agosto.
O trabalho de apoio ao estudo com os professores e alunos, em sala, decorrerá nos seguintes horários:
1.º ciclo
1.º ciclo (horário misto)
2.º e 3.º ciclos
Apoio ao Estudo
Intervalos
Apoio ao Estudo
Intervalos
Apoio ao Estudo
Intervalos
8h30-12h00
10h00-10h30
2.ª a 6.ª-feira
8h30-12h00
10h30-11h00
14h15-18h00
15h45-16h15
15h30-18h30
30 minutos
14h30-16h15
16h15-16h45
sábados
9h30-12h30
11h00-11h30
As atividades promovidas pela Nota Exemplar poderão ser interrompidas mediante pré-aviso ou sem pré-aviso, por motivos
de força maior. Horário da secretaria: 2ª a 6ª feira das 8.30h-11.30h e 14.30h-19h.
A Nota Exemplar, reserva-se ao direito de impedir a permanência do utente cujo comportamento não seja adequado, bem
como de pessoas estranhas ao serviço.
O presente Regulamento poderá ser alvo de alterações ou revogação sempre que normas superiores ou interesses internos da
Nota Exemplar o justifiquem. Pode ser consultado em www.notaexemplar.pt
3) Pagamentos
O preçário é definido anualmente e faz parte deste regulamento.
A inscrição ou renovação da inscrição e o seguro são considerados pagamentos por ano letivo.
A Nota Exemplar reserva-se ao direito de admissão e a inscrição é experimental no primeiro mês.
a) Inscrição
A frequência do centro de estudos, das explicações e das atividades pedagógicas pressupõe o pagamento de inscrição anual,
cujo valor é fixado anualmente.
A renovação da Inscrição é efetuada e paga no mês de abril. As crianças inscritas têm prioridade, no entanto devem fazer a
renovação da inscrição no período indicado, de forma, a que possamos garantir a vaga.
A inscrição de um aluno de ensino pré-escolar é condicional até ao momento que se comprove a sua entrada na escola de
ensino público.
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A inscrição do aluno só é considerada válida após o preenchimento da ficha de inscrição devidamente assinada pelo seu
Encarregado de Educação. Para os devidos efeitos, na ausência da ficha de inscrição assinada pelo Encarregado de
Educação, considera-se o que o mesmo está informado e concordante com o presente regulamento, a partir do primeiro
pagamento efetuado.
b) Seguro
A inscrição em qualquer uma das atividades pedagógicas desenvolvidas no centro de apoio implica o pagamento de um
seguro de acidentes pessoais. Alunos com idade superior a 18 anos, podem prescindir o pagamento do seguro, caso fique
essa sua intenção expressa por escrito.
c) Valências
Na valência de apoio escolar não serão descontados os dias em que os alunos não compareçam, mesmo que a Nota
Exemplar tenha sido avisada antecipadamente sobre esse facto. Trata-se de um valor mensal e não pressupõe desconto nas
interrupções letivas ou por quaisquer outros dias em que o aluno não compareça.
No caso da valência de 2 ou 3 vezes por semana não é permitida a frequência na Nota Exemplar em quaisquer outros dias
que não os selecionados no ato da inscrição.
d) Mensalidades
As mensalidades variam de acordo com a valência frequentada e com o regime de frequência.
Os pagamentos são efetuados até ao dia 5 de cada mês. A falta de pagamento, no prazo previsto, implica um acréscimo de
10% sobre a mensalidade. Caso o incumprimento ultrapasse o dia 20 do próprio mês, o centro de apoio reserva-se o direito de
anular a inscrição.
Independentemente da data em que se inicie a frequência do aluno, o valor da inscrição não sofre alteração.
O pagamento do mês de junho será fracionado a iniciar no mês seguinte ao de inscrição e a terminar no dia 5 de março.
A frequência no mês de julho é facultativa e poderá ser contratado à quinzena devendo ser marcada com um mês de
antecedência. As atividades do campo de férias serão comunicadas com antecedência.
Os irmãos terão um desconto de 20% na mensalidade mais alta. Os valores pacote, por já serem um valor promocional, não
poderão acumular o desconto de irmãos.
Em caso de prolongamento na Nota Exemplar, o Encarregado de Educação deverá pagar 2 euros por cada 15 minutos fora
do horário de funcionamento, devendo, ainda assim, avisar para que possamos assegurar a tarefa.
Todos os valores pagos não serão passíveis de ser restituídos.
4) Desistências
Em caso de desistência antes do término do ano letivo, o Encarregado de Educação deverá informar o Centro de Apoio
Escolar Nota Exemplar, por escrito, com um mês de antecedência, sob pena desse mês ter de ser cobrado, mesmo sem a
sua frequência.
5) Material para trabalho
Para a frequência do apoio ao estudo é fundamental trazer sempre o material e manuais escolares necessários ao bom
funcionamento do trabalho a realizar, podendo ser solicitados outros materiais que se revelem indispensáveis.
Os alunos deverão trazer 2 cadernos (1 pautado e 1 quadriculado, A4 sem argolas) que ficam no espaço Nota Exemplar para
trabalhar. Deverá trazer ainda uma resma de folhas A4.
As impressões para trabalhos a apresentar na escola são cobradas, mediante preçário que consta na secretaria.
6) Danos
O ato de inscrição pressupõe a responsabilidade dos pais ou encarregados de educação por todos os pagamentos devidos,
assim como por eventuais prejuízos causados voluntaria ou involuntariamente na Nota Exemplar, pelo seu educando.
Quando não se conhecer o culpado, o dano causado será repartido, em partes iguais, pelos alunos envolvidos em tal ato.
7) Extravio, roubo ou estrago de objetos
A Nota Exemplar não se responsabiliza pelo extravio, roubo ou estrago de quaisquer objetos que não tenham sido
explicitamente confiados à sua guarda.
Aconselhamos aos alunos que deixem objetos de maior valor em casa ou que zelem por eles no sentido de tudo correr dentro
da normalidade.
8) Saúde e Manutenção de Higiene
Não é permitida a permanência de alunos doentes no espaço, por razões de segurança e preservação da saúde dos restantes
elementos presentes.
Em caso de acidente ou queda, ocorrida durante o período de permanência na Nota Exemplar, e se o aluno se encontrar
dentro das instalações ou em atividade exterior, será devidamente acompanhado, contactado o Encarregado de Educação e,
se necessário, encaminhado para o hospital mais próximo.
A existir necessidade de administração de medicamentos, devem os mesmos ser entregues na Nota Exemplar, com indicação
por escrito da quantidade e horário da toma.
9) Saídas
O Encarregado de Educação deverá avisar a Nota Exemplar com a antecedência possível, sempre que o aluno falte.
Havendo alguma alteração na entrada ou saída do aluno, a Nota Exemplar deverá ser avisada, sob pena de não lhe ser
permitida a saída em horário diferente, pela falta de autorização para o efeito.
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10) Telemóveis
Os alunos que dispõem de telemóvel, não podem fazer uso dele na sala de aula, pois perturba o funcionamento, prejudicando
o seu rendimento, bem como os restantes alunos que aí se encontram. Os contactos ou manuseamento dos telemóveis deverá
ser feito nos tempos de descanso ou quando saírem. Em caso de emergência, solicitamos que o contacto seja feito para os
nossos contactos de atendimento para que o aluno não manuseie o telemóvel dentro da sala.
Não é permitido tirar fotografias e/ou fazer filmagens dentro do espaço da Nota Exemplar, a menos que devidamente
autorizado. Existe um conjunto de regras de funcionamento na Nota Exemplar a que alunos terão acesso e pelo qual devem
reger a sua conduta.

11) Contatos e Atendimento
Caso os Encarregados de Educação pretendam comunicar com a equipa pedagógica, deverão utilizar os contactos de que a
Nota Exemplar dispõe: geral@notaexemplar.com; 21 254 76 12; 92 708 16 25 (Vale de Milhaços) 21 253 52 66; 96 841 32 03
(Santa Marta do Pinhal). A equipa pedagógica enveredará todos os esforços para dar a resposta ao assunto o mais breve
possível.
Atualizado 25.04.2017
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