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Artigo 1: Aulas 
 
• As aulas serão agendadas de segunda a sexta, em horários a combinar, com duração mínima de 1H30m. Não se efectuam 

aulas aos fins-de semana e feriados.  

• Não Constitui motivo de remarcação de aulas, o facto de as mesmas coincidirem com feriados Nacionais, ou se o aluno/a 

faltar sem aviso prévio de pelo menos 24H, devidamente justificado e aceitável.  

• Atrasos: o facto de o aluno/a chegar atrasado, não terá direito a ter mais tempo de aula para o compensar. 

• Máximo de alunos: as aulas são organizadas em grupos com um número máximo de 4 alunos, devendo ser cumprido o 

horário inicialmente acordado. 

• Material a trazer: os alunos/as devem trazer todo o material necessário para as aulas: calculadora, manuais, caderno da 

explicação, material de escrita, entre outros necessários. Caso comecem a não trazer nada, os pais são avisados e os alunos 

podem não ter aula.  

• Fotocópias e encadernações: todas as cópias dadas por mim, não terão custo adicional, no entanto não tenho obrigação de 

disponibilizar fichas, os livros trazem imensos exercícios para fazerem. Cópias extra terão um custo de 0.15€/cópia. As 

encadernações terão custo adicional. 

• Uso de Internet e computadores: não se realizam trabalhos no computador nem se faculta acesso à internet. 

• Férias de Verão: No mês de Agosto não há aulas, nos restantes meses haverá. No mês de Maio, os pais terão que comunicar 

até quando os alunos virão. A frequência de uma aula no mês, implica o pagamento de pelo menos metade da mensalidade 

com penalização. 

• Férias escolares de Natal e Páscoa: Caso não pretendam vir nas férias, devem avisar com pelo menos 15 dias de antecedência, 

sendo feito o acerto do mês (metade da mensalidade com penalização). Nas férias de Carnaval, as aulas decorrem 

normalmente, sendo que só na 3ªf é que não haverá, sendo essas compensadas quando possível. 

• A alteração do dia e hora da aula, deve ser feita apenas em casos de extrema necessidade e se for possível, não podendo 

ser alterada constantemente, para estudar outras disciplinas, ou porque vai ter teste. 

• As aulas serão presenciais, no entanto em situação de pandemia onde existam restrições, estas passam a ser dadas online, 

usando o Zoom, ou outro programa que se mostre adequado ao caso. 

 

Artigo 2: Faltas 
 
• Faltas dadas pelo aluno/a: não se procederá a qualquer remarcação de aula previamente agendada à qual o aluno/a não 

compareça, a não ser por motivos de força maior, devidamente justificados e com aviso prévio antecipado de pelo menos 

24H. 

• Faltas dadas pela explicadora: caso o/a Professora por motivos de força maior não conseguir dar a aula, esta será remarcada 

para outro dia ainda desse mês, sem qualquer custo acrescido para o aluno, e este será avisado com antecedência máxima 

permitida.  

• Em caso de faltas do aluno/a a serem compensadas, jamais podem ser usadas para outro mês, com intenção de não pagar 

essa mensalidade, ou usufruir de desconto /redução na mesma. 
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Artigo 3: Pagamentos das aulas à mensalidade 
 
• Pagamento da mensalidade: A 1ª mensalidade deve ser paga no acto da inscrição, sendo as restantes mensalidades pagas  

na totalidade, no máximo até dia 10 do respetivo mês, ou seja: o mês de setembro deve ser pago no máximo até dia 10 de 

setembro. Caso o dia 10 coincida com feriado ou fim-de-semana, o pagamento deve ser feito no dia útil antes. 

• Repartição ou ajuste da mensalidade: a mensalidade jamais deve ser repartida com base nas aulas que frequentou/faltou. 

• Pagamentos feitos após o 10ºdia do mês respectivo, sofrem agravamento de 10 % sobre o valor da mensalidade a pagar. 

Caso transitem para o mês seguinte terão agravamento de 25% sobre o valor da mensalidade a pagar. 

• Em períodos de férias (Natal e Páscoa): o valor mínimo a pagar é de metade da mensalidade com penalização de 25% sobre 

o valor total da mensalidade, se pagasse 36€ seria metade + 25% de 36€: 18€ + 9€ = 27€. Este acerto poderá ser feito em 

outras situações, que se justifiquem.  

• Último mês de aulas: no último mês de aulas, se não quiser usufruir da totalidade da mensalidade, mas ainda assim necessite 

de vir apenas 1aula/1 semana, tendo em consideração que usufruíram da mensalidade durante todo o ano deverá fazer o 

acerto da mensalidade. 

• Preparação para exame: aulas a iniciar apenas com esta finalidade, não tendo frequentado o ano letivo.  Para os alunos que 

frequentaram todo o ano letivo, devem considerar 12ºano. 
 
 

 

Se
m

an
a Até ao 4ºano 

(mensal) 
5ºao 9ºano 

(mensal) 
10ºano 

(mensal) 
11ºano 

(mensal) 
12ºano 

(mensal) 

Exames apenas 
(mensal) 

Base C\retenção Base C\retenção Base C\retenção Base C\retenção Base C\retenção Base C\retenção 

1H30 36.00€ 45.00€ 38.00€ 47.50€ 40.00 50.00 50.00€ 62.50€ 65.00€ 81.25€ 75.00 93.75 

3H 72.00€ 90.00€ 76.00€ 95.00€ 80.00 100.00 90.00€ 112.50€ 115.00€ 143.75€ 125.00 156.25 

4H30 95.00€ 118.75€ 98.00€ 122.50€ 100.00 125.00 105.00€ 131.25€ 140.00€ 175.00€ 150.00 187.50 

• Todos os recibos são passados após pagamento, como prestação de serviços, devendo para esse efeito considerar-se o valor 
a azul. O conceito de mensalidade considerado é sempre o mês civil. 

 
Artigo 4: Atendimento aos pais e outros casos não abordados nos pontos anteriores 
 
• O atendimento aos pais é efetuado de 2ªF a 5ªf, das 13H-13H30 ou 19H-19h30. Sempre que necessário, a explicadora 

poderá contatar os pais para prestar qualquer informação sobre o desempenho do aluno/a, ou outros motivos pertinentes. 

• Envio de trabalhos e fichas: Poderão ser enviados sempre que necessário trabalhos de casa que devem ser feitos, no 

entanto, o explicador não tem obrigação de enviar material de apoio ao estudo para fazer em casa. Na página do TPC 

(facebook) existem alguns exercícios/atividades para os pais usarem em casa. 

• Concursos e atividades: realizar-se-ão concursos e atividades pertinentes, sempre que sejam adequadas e favoráveis aos 

alunos, no entanto a participação não é obrigatória. 

• Aulas avulso: No caso de uma ou mais aula (s) pontuais, não tendo frequentado o ano lectivo nem usufruído da 

mensalidade, esta terá os seguintes valores e será paga ao início da mesma:  

 

Até 4ºano 5º - 9ºano 10ºano  11ºano  12ºano  Exames 

Base C\retenção Base C\retenção Base C\retenção Base C\retenção Base C\retenção Base C\retenção 

15.00€ 18.75€ 18.00€ 22.50€ 20.00€ 25.00€ 25.00€ 31.25€ 35.00€ 43.75€ 40.00€ 50.00€ 
 

• Não se fazem reservas de horário, estes serão distribuídos à medida que os alunos vão entrando.  

• Na inscrição devem trazer uma cópia do horário e facultar todos os dados necessários e pagar o 1º mês. 

•  Este regulamento está disponível no blog, para consulta e será sempre dado a ler na inscrição.  

• O conceito de mensalidade considerado é sempre o mês civil. 


