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Introdução
O que é?
Bússola Dinâmica presta serviços no âmbito da educação.

Objetivos pedagógicos e gerais
a)

Permitir a cada utente, através da participação na vida em grupo, a oportunidade de se qualificar
e preparar para a vida Escolar;

b) Contribuir para que cada grupo encontre os seus objetivos, de acordo com as necessidades,
aspirações e situações próprias de cada elemento e do seu grupo social, favorecendo a adesão
aos fins livremente escolhidos;
c)

Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança, de forma a ser capaz
de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada um;

d) Rastrear dificuldades de aprendizagem e fazer o devido e ajustado encaminhamento;
e)

Estabelecer um plano de estudo individual e fazê-lo cumprir com a participação ativa de cada
criança;

Ponto 1 - Serviços prestados e Atividades Desenvolvidas
O Centro de Estudos assegura a prestação dos seguintes serviços:

1.

Transporte (manhã, hora de almoço e tarde);

2.

Horários:
Permanência no Centro de Estudos todo o ano:
a) 9.00h às 19.00h;
b) Todos os dias úteis (Segunda a Sexta-Feira);

Ponto 2 - Admissão e Inscrição
1.

A frequência acontece após a matrícula, salvo quando o Centro de estudos tiver preenchido as
vagas disponíveis para admissão;

2.

Os Encarregados de Educação devem entregar:
a)

Ficha de inscrição, fornecida pelo Centro de Estudos;

b) O presente regulamento, assinado;
c)

Boletim de vacinas (cópia atualizada).

Ponto 3 - Critérios e condições de admissão e frequência
1.

Constituem condições de admissão:
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a)

Estar isenta de doença infecto-contagiosa, tendo cumprido o Programa de Vacinação de
acordo com a idade;

b)

Frequentar uma Escola dentro dos limites de ação do Centro de estudos, a saber;

c)

Ter conhecimento e concordar com o presente regulamento.

Ponto 4 - Horário/Regras de Funcionamento
1.

Abertura: 9h00m;

2.

Encerramento: 19h00;

3.

Solicita-se o cumprimento do horário de funcionamento,

4.

Todos os dias de 2ª a 6ª Feira;

5.

Ter em conta:
a) Avisar da alteração de atividades com 24h de antecedência para ser possível a
organização de transportes em conformidade com a necessidade.

Casos de doença, devem ser conversados e analisados individualmente.

Ponto 5 - Regras de Convivência
1.

Jovens e Enc. Educ., devem respeitar e tratar com urbanidade os espaços do Centro de Estudos;

2.

Os jovens devem acatar as regras do Centro de Estudos, durante todas as suas vivências
(Transporte, alimentação, apoio ao estudo e atividades);

3.

É proibido qualquer tipo de violência entre pares e/ou entre jovens e outros). Qualquer ato de
violência é avaliado e considerado pelos responsáveis do Centro de Estudos;

4.

Sempre que haja uma regra que seja passível de ferir suscetibilidades ao jovem (religiosas,
sociais, familiares e outras…), os Encarregados de Educação devem ter o cuidado de conversar
sobre o assunto com alguém responsável pelo Centro de Estudos;

5.

O Centro de Estudos deve ser considerado como um espaço de sociabilidades e amizades, pelo
que são proibidos atos discriminatórios de qualquer âmbito;

Ponto 6 - Frequência/Mensalidades
1.

A Inscrição é válida por um Ano Letivo;

2.

A renovação implica o pagamento de uma taxa no valor de 15€;

3.

A inscrição pela 1ª vez implica o pagamento de uma taxa no valor de 20€;

4.

As mensalidades devem ser pagas até ao dia 5 de cada mês;

5.

A Frequência implica o pagamento de 10 mensalidades, (Setembro a Junho, havendo a
possibilidade de frequência em Julho, nomeadamente para preparação de exames);
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6.

A desistência implica uma informação prévia até dia 5 do mês em frequência, caso contrário
ficam obrigados ao pagamento do mês seguinte;

7.

A comunicação de desistência no mês de Maio, não tem efeito para o mês de Junho,
implicando o pagamento da mensalidade correspondente a este último.

8.

Nos períodos de interrupções letivas e/ou férias acresce à mensalidade 12,50€ por semana
(Correspondente à opção de frequência do período da manhã e tarde);

9.

Nos períodos referidos no ponto 8, a criança que frequente um dia terá como custo 3,50€;

10. A mensalidade base para o 3º ciclo é de 107€;
11. As explicações para o 3º ciclo são de 11,50€/hora.

Ponto 7 - TRANSPORTES
1.

Todos os transportes extra, são contabilizados e têm o custo de 2,5€/viagem;

2.

Os transportes obrigatoriamente têm de ser avisados com 24 horas de antecedência;

3.

No caso de pedidos no próprio dia, não garantimos o transporte.

Ponto 8 - Disposições complementares
1.

O funcionamento do Centro de Estudos é permanente (não tem interrupção para férias, salvo se
o número de jovens for inferior a 5);

2.

Encerramentos
a)

Sábados e Domingos;

b) Feriados Nacionais e Concelhios;
c)

2ª e 3ª Feira de Carnaval;

d) 6ª Feira de Páscoa (Sexta – Feira Santa) e 2ª Feira de Páscoa;
e)

24, 25 e 26 de Dezembro;

f)

31 de Dezembro e 1 de Janeiro;

g) Motivos de Força Maior.
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TABELA DE VALORES 2021 / 2022
Mensalidade
3º Ciclo
107€

Secundário
60€

1 a 2 Tardes

Disponibilização de Sala de Estudo

87€

Apoio Orientado, mas Autónomo

Explicações
2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário
11€ - 1h

9,50€ Hora 11,50€ Hora

(com mensalidade)

12,5€ - 1h
14€ - 1h

Universidade

(sem mensalidade)

23,00€ Hora

(individual) (com

mensalidade)

16,5€ - 1h

(individual) (sem

mensalidade)

Contactos:
Tlf. 234 382 274 - 911 941 916

E-mail: bussoladinamica@gmail.com
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