Sala de Estudo do Colégio Alfa-Beta
O nosso Projeto Educativo é orientado segundo métodos de estudo,
incentivando a autodisciplina, a auto-aprendizagem e o espírito de grupo,
não esquecendo a individualidade do próprio aluno.
Acima de tudo a nossa multidisciplinaridade e estímulo à criatividade preparam
o aluno para o futuro, com uma visão ampla e abrangente em diversas áreas.
Os alunos serão admitidos e poderão começar a frequentar a Sala de Estudo após completo
todo o processo de inscrição:
Para inscrever o seu educando basta preencher a ficha de inscrição da Sala de Estudos.
A inscrição na Sala de Estudo no Colégio Alfa-Beta fica concluída com a aceitação do regulamento interno e preçário.

Objectivos da Sala de Estudo
A Sala de Estudo tem como objectivo proporcionar o tempo e o espaço necessários à realização das tarefas de estudo inerentes
ao dia a dia escolar (realização de trabalhos de casa, organização de apontamentos e cadernos diários, verificação e consolidação
das matérias leccionadas, preparação para os testes e provas de aferição), beneficiando os alunos das evidentes mais-valias de
aprendizagem que constituem a presença de Professores que apoiam e supervisionam o trabalho realizado e o envolvimento numa
dinâmica de grupo que proporciona a partilha de experiências de aprendizagem com outros alunos.
Não é competência da Sala de Estudo a leccionação de conteúdos das disciplinas.
Ressalvamos que a Sala de Estudo não exclui que o aluno tenha de estudar em casa regularmente para as várias disciplinas,
devendo os Encarregados de Educação continuar a exercer o seu dever de acompanhar todo o processo de aprendizagem do seu
educando.

Horário de Funcionamento
Horário da Sala de Estudo do Colégio Alfa-Beta: 2ª a 6ª Feira das 16.30h às 18.30h
A Sala de Estudo funciona todo o ano civil, exceptuando: Feriados Nacionais e Municipais (13 de Junho),
segunda-feira e terça-feira de Carnaval, segunda-feira de Páscoa e pausas escolares (ver calendário escolar).

Preçário e Pagamentos
O preçário é definido anualmente e faz parte integrante deste regulamento interno;
O valor da Sala de estudo é de 40.00€/mês, independentemente do número de horas que o aluno frequente semanalmente;
Não haverá qualquer desconto no período de férias e serão pagos 9 meses por ano (de Outubro a Junho).
As faltas dos alunos são da exclusiva responsabilidade, pelo que o valor das mensalidades se mantém inalterado,
mesmo que o colégio tenha sido avisado com antecedência;
A saída dos alunos do apoio escolar, durante o período em que decorrem as atividades, apenas é autorizada,
mediante autorização escrita, dada pelos Encarregados de Educação.
Sempre que seja pretendida qualquer alteração no regime de frequência do aluno, esta deverá ser comunicada, por
escrito, à secretaria do Colégio até ao dia 20 do mês anterior, em formulário próprio.

