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Artigo 1.º - Períodos de funcionamento 

 

1. O Colégio Verde Água funciona desde o primeiro dia útil de setembro até ao fim da 

primeira semana completa de agosto, assegurando, para além da atividade letiva 

constante do calendário escolar definido pelo Ministério de Educação, as interrupções 

letivas, bem como as semanas correspondentes às férias de verão (adiante designadas 

Academia de Verão) – todo o mês de julho e a primeira semana completa do mês de 

agosto, no período compreendido entre as 07h30-19h30. 

 

2. O Colégio encerra durante o mês de agosto (excepto na primeira semana completa). 

 

Artigo 2.º - Academia de Verão 

 

1. O mês de julho tem uma organização distinta dos restantes períodos, funcionando, 

também, em regime de Academia de Verão com diferentes modalidades, sujeito a 

inscrição prévia: 

a) Pacote base – oferta extra atividade letiva, de forma gratuita aos Alunos 

matriculados no Colégio, com atividades lúdico-pedagógicas, mediante inscrição prévia, e 

reservando-se o Colégio o direito de definir anualmente o número mínimo e máximo de 

Alunos para concretizar estas atividades. 

b) Pacote(s) extra – atividades programadas, que poderão implicar saídas do Colégio, 

sendo devido o pagamento suplementar, cujo valor será divulgado antes do período de 

inscrição e terá desconto para alunos do Colégio; 

 

Artigo 3.º - Anuidade de frequência letiva 

 

1. A anuidade de frequência letiva contempla a oferta extra atividade letiva, de forma 

gratuita aos Alunos matriculados no Colégio da frequência de atividades nas interrupções 

letivas e Academia de Verão em pacote base (à exceção dos dias do mês de agosto). O 

Colégio reserva-se o direito de definir anualmente o número mínimo e máximo de Alunos 

para concretizar estas atividades. 

 

2. Nos valores da anuidade de frequência letiva não se incluem os valores cobrados pelas 

saídas e visitas. 
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Artigo 4.º - Inscrições e Faltas 

 

1. Os programas definidos para as interrupções letivas e Academia de Verão serão 

conhecidos previamente.  

 

2. O prazo de inscrição decorre até 10 dias úteis antes do início do período pretendido, 

mediante preenchimento de ficha própria (entregue com o programa previsto) para as 

interrupções letivas e Academia de Verão (Pacote Base).  

 

3. A inscrição na Academia de Verão (Pacote(s) extra) decorre entre os dias 01 e 15 de 

maio. O valor total de inscrição nestes pacotes é pago com a fatura do mês do junho. 

Não há devolução de valores pagos em caso de desistência. 

 

4. As inscrições feitas fora do prazo estipulado pelo Colégio não invalidam a participação 

dos alunos nas atividades definidas. Os Pais/ Encarregados de Educação podem solicitar 

dia(s) avulso mesmo no próprio dia, cujo valor está tabelado (e divulgado nas fichas de 

inscrição nas respetivas atividades). As inscrições avulso são permitidas nas interrupções 

letivas e na Academia de Verão (Pacote Base) e são pagas no ato de inscrição na 

receção. 

 

5. Relativamente às inscrições feitas fora de prazo para a Academia de Verão, os alunos 

estarão sujeitos às vagas existentes no(s) Pacote(s) extra , sendo sempre devido o 

pagamento de inscrição sem beneficiar do desconto previsto para alunos do Colégio. Em 

caso de desistência ou falta do aluno não há lugar à devolução de valores no(s) 

Pacote(s) extra. 

 

6. As faltas do aluno em dias de inscrição nas interrupções letivas e Academia de Verão 

(Pacote Base) carecem da análise por parte da Direção mediante entrega de documento 

escrito. As faltas consideradas não justificáveis implicarão o pagamento do valor diário 

tabelado e previamente divulgado na ficha de inscrição das respetivas atividades.  

 

7.  Aquando da entrega do aluno nos períodos de interrupção letiva e durante a Academia 

de Verão é da responsabilidade da pessoa que o traz ao Colégio registar a presença do 

mesmo em documento disponibilizado para o efeito. 

 

8.  O desconto para alunos do Colégio no(s) Pacote(s) extra é de 15%. A inscrição nos 

diferentes pacotes disponíveis é semanal, podendo os Pais/ Encarregados de Educação 

optar por pacotes distintos nas diferentes semanas do mês.  
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Artigo 5.º - Entrada em vigor 

 

1. O presente regulamento foi revisto e aprovado na reunião de Direção Pedagógica de 1 de 

setembro de 2021, data em que entrou em vigor.  

 

 

 
A Direção, 

Laura Dias 


