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1. 1.ª Alteração ao Regulamento Interno 2021/2022 

 

Na necessidade de adequar a oferta do Colégio Verde Água – Ensino Básico e Academias às necessidades 

dos nossos alunos e das suas famílias, procede-se à proposta de novos serviços não incluídos na anuidade 

de frequência letiva, disposto no Artigo 6.º - Oferta Pedagógica e outros serviços, no ponto 2 – Serviços 

não incluídos na anuidade de frequência letiva e ponto 2.6. referente às tardes sem componente letiva do 

3.º ciclo do ensino básico. 

A presente alteração efetuada é enquadrada no ponto 3, do artigo 1.º do Capítulo I do Regulamento 

Interno 2021/2022. 

 

Na redação do referido artigo no ponto 2.6, adicionam-se e alteram-se os seguintes pontos e 

renumeram-se os existentes na versão anterior. 

ARTIGO 6.º - Oferta pedagógica e outros serviços 
 

2.6. Nas tardes sem componente letiva do 3.º Ciclo, o Aluno só poderá permanecer no Colégio, mediante 

as condições apresentadas abaixo. 

2.6.1. Frequência de salas de estudo com a presença de um Professor. Estas decorrem dentro do 

período letivo, carecem de inscrição prévia e pagamento.   

2.6.1.1. A inscrição na sala de estudo pode ocorrer até 10 dias úteis antes da frequência, em formulário 

próprio disponibilizado pela Coordenação Administrativa. 

2.6.1.2. As salas de estudo funcionarão com um limite de frequência com o mínimo de 5 alunos e um 

limite máximo de 25 alunos. 

2.6.1.3. O pagamento da sala de estudo é devido na sua totalidade, independentemente de o aluno 

frequentar o horário disponibilizado total ou parcialmente.   

2.6.1.4. A desistência da sala de estudo carece de aviso prévio à Coordenação Administrativa do 

Colégio, através de mensagem via eSchooling e deverá ser efetuada até 5 dias úteis antes da 

frequência.  

2.6.1.5. O valor cobrado pelas tardes estará disponível no preçário do Colégio. 

2.6.2. Frequência de salas do Colégio sem a presença de um Professor. Estas decorrem dentro do 

período letivo, carecem de inscrição prévia e são gratuitas.  

2.6.2.1. A inscrição poderá ocorrer até 5 dias úteis antes da frequência, em formulário próprio 

disponibilizado pela Coordenação Administrativa. 

2.6.2.2. A desistência da frequência das salas do Colégio sem a presença de um Professor carece de 

aviso prévio à Coordenação Administrativa do Colégio, através de mensagem via eSchooling e deverá 

ser efetuada até 2 dias antes da frequência. 
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2.6.3. Sempre que o aluno se mantenha no Colégio, numa das tardes sem componente letiva, sem 

qualquer tipo de inscrição o Encarregado de Educação será contactado para que vá buscar o seu 

educando e o aluno ficará a aguardar no hall de entrada. 

2.6.4. Qualquer situação que não se enquadre no regulamentado pelo Colégio, deverá ser remetida 

pelo/a Encarregado/a de Educação à Direção e Coordenação Administrativa para posterior análise. 

 

 

A anterior redação do referido artigo no ponto 2. e ponto 2.6. incluía apenas: 

ARTIGO 6.º - Oferta pedagógica e outros serviços 

 

2. Serviços não incluídos na anuidade de frequência letiva. 

2.1. O Colégio oferece extra atividade letiva, de forma gratuita aos Alunos matriculados no Colégio, 

atividades lúdico-pedagógicas nas interrupções letivas e nas férias de verão, mediante inscrição prévia, 

e reservando-se o direito de definir anualmente o número mínimo e máximo de Alunos para concretizar 

estas atividades (vide anexo II). 

2.2. O Colégio disponibiliza atividades extracurriculares em formato de academia, mediante inscrição. 

2.3. São de aquisição obrigatória os seguintes serviços: farda; manuais escolares (lista apresentada 

anualmente); material escolar individual do(a) Aluno(a) (lista apresentada anualmente). 

2.3. Os manuais escolares adotados deverão ser adquiridos pelos Pais e/ou Encarregados de Educação 

no exterior do Colégio em estabelecimentos especializados.  

2.5. O Colégio não oferece serviço de transporte. 

2.6. Nas tardes sem componente letiva do 3.º Ciclo, o Aluno só poderá permanecer no Colégio no caso 

de frequentar a sala de estudo, mediante as condições apresentadas abaixo. 

2.6.1. As salas de estudo respeitam o Calendário Escolar e a sua frequência carece de inscrição prévia e 

pagamento.  

2.6.2. A inscrição pode ocorrer ao longo do ano letivo e a frequência da sala de estudo inicia-se no mês 

seguinte ao da inscrição.  

2.6.3. Poderão existir inscrições avulso até dois dias de antecedência com pagamento no ato da 

inscrição.  

2.6.4. O pagamento da sala de estudo é devido na sua totalidade, independentemente de o aluno 

frequentar o horário disponibilizado total ou parcialmente.  

2.6.5. A desistência da sala de estudo terá de ocorrer com 15 dias de antecedência. 
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Artigo completo com a atual revisão. 

ARTIGO 6.º - Oferta pedagógica e outros serviços 

 

2. Serviços não incluídos na anuidade de frequência letiva. 

2.1. O Colégio oferece extra atividade letiva, de forma gratuita aos Alunos matriculados no Colégio, 

atividades lúdico-pedagógicas nas interrupções letivas e nas férias de verão, mediante inscrição prévia, 

e reservando-se o direito de definir anualmente o número mínimo e máximo de Alunos para concretizar 

estas atividades (vide anexo II). 

2.2. O Colégio disponibiliza atividades extracurriculares em formato de academia, mediante inscrição. 

2.3. São de aquisição obrigatória os seguintes serviços: farda; manuais escolares (lista apresentada 

anualmente); material escolar individual do(a) Aluno(a) (lista apresentada anualmente). 

2.4. Os manuais escolares adotados deverão ser adquiridos pelos Pais e/ou Encarregados de Educação 

no exterior do Colégio em estabelecimentos especializados.  

2.5. O Colégio não oferece serviço de transporte. 

2.6. Nas tardes sem componente letiva do 3.º Ciclo, o Aluno só poderá permanecer no Colégio, 

mediante as condições apresentadas abaixo:  

2.6.1. Frequência de salas de estudo com a presença de um Professor. Estas decorrem dentro 

do período letivo, carecem de inscrição prévia e pagamento  

2.6.1.1. A inscrição pode ocorrer até 10 dias úteis antes da frequência, em formulário próprio 

disponibilizado pela Coordenação Administrativa. 

2.6.1.2. As salas de estudo funcionarão com um limite de frequência com o mínimo de 5 

alunos e um limite máximo de 25 alunos. 

2.6.1.3. O pagamento da sala de estudo é devido na sua totalidade, independentemente de o 

aluno frequentar o horário disponibilizado total ou parcialmente.   

2.6.1.4. A desistência da sala de estudo carece de aviso prévio à Coordenação Administrativa 

do Colégio, através de mensagem via eSchooling e deverá ser efetuada até 5 dias úteis antes 

da frequência.  

2.6.2. Frequência de salas do Colégio sem a presença de um Professor. Estas decorrem dentro do 

período letivo, carecem de inscrição prévia e são gratuitas. 

2.6.2.1. A inscrição poderá ocorrer até 5 dias úteis antes da frequência, em formulário próprio 

disponibilizado pela Coordenação Administrativa. 

2.6.2.2. A desistência da frequência do Colégio sem a presença de um Professor carece de 

aviso prévio à Coordenação Administrativa do Colégio, através de mensagem via eSchooling 

e deverá ser efetuada até 2 dias antes da frequência. 
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2.6.3. Sempre que o aluno se mantenha no Colégio, numa das tardes sem componente letiva, sem 

qualquer tipo de inscrição o Encarregado de Educação será contactado para que vá buscar o seu 

educando e o aluno ficará a aguardar no hall de entrada. 

2.6.4. Qualquer situação que não se enquadre no regulamentado pelo Colégio, deverá ser 

remetida pelo/a Encarregado/a de Educação à Direção e Coordenação Administrativa para 

posterior análise. 

 

Aprovado, em reunião de Direção Pedagógica com a Coordenação Administrativa , realizada no dia 20 de 

setembro de 2021. 

 

A Direção Pedagógica e Coordenação Administrativa 
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