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Ano Letivo
2019/2020

I N F OR M A Ç ÕE S G E R A I S
As Salas de Estudo e Academias Pós-Letivas são um serviço facultativo que o Colégio Santo André disponibiliza a todos os seus alunos,
do 2.º e 3.º ciclos, composto por uma vasta oferta de atividades suplementares ao Currículo do Ensino Básico.

INSCRIÇÕES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

A frequência das Salas de Estudo e/ou Academias Pós-Letivas pressupõe uma inscrição formal, pelo Encarregado de
Educação, na Papelaria do Colégio.
A inscrição prevê o compromisso de frequência de Salas de Estudo e/ou Academias Pós-Letivas pelo tempo mínimo de um
mês.
A inscrição será renovada automaticamente no final de cada mês.
As Salas de Estudo e Academias Pós-Letivas funcionarão durante o mês de setembro, de forma gratuita, para que os alunos
possam conhecer o trabalho desenvolvido em cada uma delas e optarem, de acordo com pelas suas preferências.
Até dia 4 do mês de outubro, os alunos devem fazer a sua inscrição na Papelaria do Colégio, iniciando a frequência regular
das Salas de Estudo e Academias Pós-Letivas selecionadas.
As Salas de Estudo e Academias obedecem a um limite mínimo de 8 alunos, não sendo garantido o funcionamento abaixo
deste número de alunos.
As Salas de Estudo e Academias obedecem a um limite máximo de 30 alunos, sendo garantida a inscrição aos primeiros que
a efetuarem.
Dada a especificidade de determinadas Academias, a inscrição nas mesmas poderá implicar um processo de casting ou
seleção.
Caso o aluno pretenda desistir da sua inscrição é obrigatório o seu cancelamento na Papelaria do Colégio, aplicando-se as
regras de Cancelamento de Frequência.

C A N C E L A M E N T O D E F R E QU Ê NC I A
a.
b.
c.

Os pedidos de cancelamento de frequência terão lugar apenas até ao último dia útil de cada mês (com efeito para o mês
seguinte).
Não serão validados pedidos após o dia último dia útil de cada mês.
Não serão reembolsados valores referentes a alunos que deixem de frequentar Salas de Estudo e/ou Academias a meio de
um mês, sendo faturados todos os meses até ao respetivo cancelamento.

PAGAMENTO
a.

b.
c.

A frequência de Salas de Estudo e Academias Pós-Letivas pressupõe o pagamento de um valor mensal, cobrado em 9 (nove)
prestações, de outubro/2019 a junho/2020, sendo sempre de igual valor, independentemente de o mês ser incompleto, por
via de interrupções letivas.
Determinadas Academias Desportivas / Lúdicas poderão pressupor um pagamento adicional, de acordo com a sua
especificidade.
Excecionalmente, os preços ao longo do ano letivo poderão ser alterados, caso se verifiquem variações significativas aos
preços de custo.
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VALOR MENSAL POR ALUNO

AC AD E M I A

Pintura

35,00 €

(1 x por semana)

Voleibol

18,00 €

(1 x por semana)

Basquetebol

18,00 €

(1 x por semana)

Dança

18,00 €

(1 x por semana)

Dança

35,00 €

(2 x por semana)

Badminton

18,00 €

(1 x por semana)

Multidesporto

18,00 €

(1 x por semana)

Ginástica

18,00 €

(1 x por semana)

Capoeira

25,00 €

(1 x por semana)

Capoeira

40,00 €

(2 x por semana)

T h e I n ve n t o r s

40,00€

(1 x por semana)

ALOHA

48,00€

(1 x por semana)

Sala de Estudo

20,00 €

(1 x por semana)

Sala de Estudo

30,00 €

(2 x por semana)

Sala de Estudo

35,00 €

(3 x por semana)

Sala de Estudo

40,00 €

(4 x por semana)

Sala de Estudo

45,00 €

(5 x por semana)

SALAS DE ESTUDO E ACADEMIAS
As academias decorrerão de acordo com o dia/horário fixado no documento anexo.

Salas de estudo

As Salas de Estudo pretendem apoiar os alunos na elaboração dos trabalhos de casa e explorar técnicas de organização e de estudo,
tendo em conta as necessidades de cada discente. Nesse sentido, cada aluno deve fazer-se acompanhar pelo material necessário:
cadernos diários, manuais das disciplinas lecionadas nesse dia, Grelha dos TPC, caderno de estudo e materiais necessários à
preparação das provas de avaliação. O aluno deve, ainda, ser portador da caderneta escolar e do Documento de Sala de Estudo. O
aluno deve sair apenas no términus da Sala de Estudo, ou aquando da solicitação do Encarregado de Educação junto do respetivo
funcionário.

Academias
Pintura
A Academia de Pintura destina-se a todos os alunos que se interessam por esta Arte. Permite experimentar e desenvolver diferentes
técnicas. A lista de materiais necessários será posteriormente disponibilizada pelo professor.
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Dança
A Academia de Dança proporcionará a descoberta do corpo, do movimento, do espaço, da música e da criatividade. Os alunos
aprenderão a ser mais criativos e expressivos, ganhando mais consciência motora, desenvolvendo-se de forma lúdica. Pretende-se
também estimular o desenvolvimento das capacidades físicas, como a coordenação, o equilíbrio, a flexibilidade, assim como a
capacidade de memória.
Voleibol
O Voleibol é uma modalidade desportiva que pode integrar rapazes e raparigas. Nesta Academia serão desenvolvidos aspetos técnicos
e táticos do jogo, dinamizados em exercícios e formas jogadas.
Basquetebol
Tal como a Academia de Voleibol, a Academia de Basquetebol tem como objetivo desenvolver os alunos nesta modalidade, através de
diferentes exercícios e jogos.

Badminton
Trata-se de uma atividade desportiva que pode ser praticada individualmente e/ou a pares. Esta modalidade requer agilidade de
movimentos e rapidez de execução.
The Inventors
O projeto educativo The Inventors pretende inspirar uma nova geração de pequenos inventores, com idades compreendidas entre os
7 e os 14 anos.
The Inventors é uma academia com um programa escolar que promove nas crianças competências e ferramentas do século XXI.
Apoiado numa filosofia pedagógica construcionista, o programa é desenvolvido numa base de projetos cujos os alunos têm liberdade
para explorar e criar. É abrangida a programação, eletrónica, robótica, design, ferramentas de prototipagem rápida, animação, entre
outros.
Acreditamos que o sistema educativo deve inspirar os alunos, despertando a sua curiosidade pela criação e pela procura do
conhecimento, assim como fomentar a confiança, a capacidade de reflexão, imaginação e criatividade.
Escolinha do Figo
Projeto com uma metodologia exclusiva, baseada em jogos dinâmicos e com ligação à plataforma global de scouting Dream Football.
Judo
Arte marcial praticada como um desporto de combate, tendo como principais objetivos fortalecer o físico, a mente e o espírito de
forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal.
ALOHA
Programa de desenvolvimento mental para crianças que potencia a sua inteligência através do cálculo com o ábaco, a aritmética
mental e jogos.
Ginástica
A ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas e envolve a prática de uma série de movimentos
exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental.
Capoeira
A Capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, desporto, cultura popular, dança e música.
MultiDesporto
Um treino de multidesporto permitirá trocar facilmente entre diferentes modalidades desportivas.
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