
Educamos para Proteger  

numa ESCOLA Para Todos 

Juntos CRESCEREMOS muito MAIS FELIZES 
 

WWW.alfa-beta.pt 



Atividade Horário Preço 
 

Futebol  - EAS 
4 aos 10 Anos 

 

 
2ª e 4ª Feira 

15h45 às 18h00 

 
65.00€ 

 
 

Judo 
3 aos 10 Anos 

2ª e 4ª Feira 
3 aos 6 Anos 

16h00 às 16h45 
  

6 aos 10 Anos 
16h45 às 17h30 

 
 

45.00€ 
 

 
Natação 

2 aos 10 Anos 

 
3ª e 5ª Feira 

15h30 às 18h00 

2 x semana 
65,00 €  

1 x semana 
55,00 € 

 
Sala de Estudo 
6 aos 10 Anos 

 

 
2ª a 6ª Feira 

16h30 às 18h30 

 
40.00€ 

 

 
The Inventors 
4 aos 6 Anos 

6ª Feira 
Atividade bimensal 

 
16h00 às 17h00 

 
30.00€ 

 
The Inventors 
6 aos 10 Anos 

6ª Feira 
6 aos 10 Anos 

16h30 às 17h30 

 
45.00€ 

 
 

Zumba Kids 
3 aos 10 Anos 

6ª Feira 
3 aos 6 Anos 

17h00 às 17h45 
  

6 aos 10 Anos 
17h45 às 18h30 

 
 
 

30.00€ 

As Atividades Extracurriculares têm carácter facultativo e de 

natureza lúdica, desportiva e cultural, visando a utilização criativa e formativa 

dos tempos livres dos nossos alunos. 
 

        São um contributo importante para o enriquecimento curricular e cívico, o 

desenvolvimento da educação física, a educação artística e a inserção dos 

educandos na comunidade, assegurando formação integral e a realização 

pessoal dos alunos no sentido da utilização criativa e formativa dos seus 

tempos livres. 

Proporcionam, em muitos casos, o desenvolvimento de capacidades e aptidões 

que a área curricular não explora pelas limitações dos seus programas. 
 

         As atividades extracurriculares devem ser encaradas como caminho de 

formação, de acordo com as opções e as capacidades de cada um, favorável ao 

desenvolvimento dos sentimentos de solidariedade, cooperação e autonomia. 

         Considerando as múltiplas oportunidades de formação proporcionadas 

pelas atividades extracurriculares, tentámos diversificar a nossa oferta, de 

acordo com as experiências de anos anteriores e as diversas sugestões e 

contributos de muitos alunos, professores e pais.   
 

Este ano letivo iremos colocar à disposição dos nossos alunos dos 4 e 5 Anos 

uma atividade que tem por base uma filosofia pedagógica construccionista,  The 

Inventors , o programa é desenvolvido numa base de projetos onde é dada 

liberdade aos alunos para explorar e criar.  

Iremos continuar com os Inventors  para o 1º Ciclo onde a programação, 

eletrónica, robótica, design, ferramentas de prototipagem rápida, animação, 

entre outros estão sempre presentes nos diversos projetos apresentados aos 

alunos.  É uma atividade muito divertida e enriquecedora. 
	



Normas de Funcionamento 
  

§  Todas as atividades têm um mínimo e máximo de inscrições variável de 

acordo com a sua natureza; 

  

§  As atividades terão início no dia 1 de outubro, tendo em conta o horário 

semanal; 

  

§  Todos os horários estão sujeitos a reajustamentos; 

  

§  É obrigatório, em todas as atividades desportivas, o uso de equipamento 

adequado, de acordo com as indicações dadas pelo professor responsável; 

  

§  A aquisição do equipamento referido no ponto anterior é da 

responsabilidade do Encarregado de Educação; 

§   Natação - Inscrição anual Holmes Place 50.00€ / mês outubro; 

§   Futebol - Inscrição: 75,00€ / mês outubro (Inclui calção, camisola, 1 par de 

meias, saco desportivo EAS e seguro); 

§  Futebol - Valor de Renovação: 45,00€ / mês outubro; 

§  The Inventors (Pré e 1º Ciclo) - Kit de material  (anual)  50.00€ / mês 

outubro. 

  
	

 
 
 
     Sala de Estudo 
 
O nosso Projeto Educativo é orientado segundo métodos de estudo, 
incentivando a autodisciplina, a autoaprendizagem e o espírito de grupo, não 
esquecendo  a individualidade do próprio aluno.  
  
A Sala de Estudo tem como objetivo 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 lecionadas, 
preparação para os testes e provas de aferição), beneficiando os alunos das 
evidentes mais-valias de aprendizagem que constituem a presença de 
professoras 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 lecionação 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 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, exceto: Feriados Nacionais e 
Municipais (13 de Junho), segunda-feira e terça-feira de Carnaval, segunda-
feira de Páscoa e pausas escolares (ver calendário escolar). 
 
 
Atividade dos 6 aos 10 anos. 
Local: Colégio Alfa-Beta 
Responsáveis: Professoras de 1º Ciclo 
 
 
 
  



Equipamento necessário para as Atividades 
Extracurriculares:  
	

 
Judo 
 
- Fato de Judo e chinelos de borracha 
 
Atividade dos 3 aos 10 anos. 
Local: Ginásio do Colégio 
Professor: Rui Domingues 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zumba Kids 
 
- Equipamento desportivo do Colégio 
 
Atividade dos 3 aos 10 anos. 
Local: Colégio  
Professora: Marisa Marques 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
Futebol – Escola Academia  
Sporting Algés 
 
- Equipamento da academia do Sporting 
-  Chuteiras com pitons pequenos de borracha  

Atividade dos 4 aos 10 anos. 
Local: Escola Academia Sporting Algés 
Coordenador: João Mendonça 

 
  

 
 
 
Natação 
 
- Mochila com: fato de banho (completo para rapariga e pequeno para 
rapazes , tipo competição),  chinelos de borracha, touca, roupão ou 
toalha, óculos, cuecas, saco de plástico para a roupa molhada; 
- Termo de responsabilidade assinado pelo Encarregado de Educação 
(formulário facultado pelo Holmes Place) 
  
Nota:  
As crianças de creche e  Jardim de Infância devem vestir no dia da 
natação roupa prática de preferência o equipamento desportivo do 
colégio. 
 
Atividade dos 2 aos 10 anos. 
Local: Holmes Place Algés  
Coordenadora: Isabel Moura 
 
 
 
  

 
 
 
The Inventors  
 
Programa educativo que desperta as crianças para a 
engenharia, artes e criatividade 
 
Atividade dos 6 aos 10 anos. 
Local: Colégio Alfa-Beta  
Coordenador: António Moreira 

 
  

 
 
 
The Inventors (4 aos 6 Anos) -NOVIDADE 
 
Programa educativo que desperta as crianças para a 
engenharia, artes e criatividade 
 
Atividade dos 4 aos 6 anos. 
Local: Colégio Alfa-Beta  
Coordenador: António Moreira 

 
  



 
 

Atividades Extracurriculares e Prolongamento 2019/20 
Ficha de Inscrição e Preçário  

 
Aluno(a): ____________________________________________________________________________ Sala / Ano: __________ 
 
Pretendo inscrever o meu educando na(s) seguinte(s) atividade(s): 
Zumba Kids  ¨  30.00€/mês                     		The Inventors* (4 aos 6 Anos) ¨  30.00€ / mês        	The Inventors* (1º Ciclo)  ¨  45.00€ / mês 

Futebol *– EAS ¨ 65.00€/mês                     Judo ¨  45.00€/mês                                                                                                      

 

Natação 2 aos 10 Anos:     2 x semana ¨ 65.00€/mês        1 x semana ¨ 55.00€/mês               3ª Feira ¨ /5ª Feira  ¨ 

Inscrição anual Holmes Place 50.00€ / mês outubro 

 

Futebol* - Inscrição: 75,00€ / mês outubro (Inclui calção, camisola, 1 par de meias, saco desportivo EAS e seguro); 

Futebol* - Valor de Renovação: 45,00€ / mês outubro 

The Inventors* (4 aos 6 Anos e 1º Ciclo) - Kit de material  (anual)  50.00€ / mês outubro. 
 
 
Sala de Estudo ¨  40.00/mês  
 
Assinale com uma X os dias e horário que pretende: 
 
 
 
 
Inscrição no Prolongamento (das 18.00 às 19.30h)  ¨ 35.00€/mês 
  
Nota: Oferta do Prolongamento na inscrição de duas atividades para o jardim de infância e três atividades extracurriculares para 1º Ciclo. 
 
	
			Data:	___/___/____ 	 	 	 	 								 	 					Encarregado	de	Educação,		
		

	 	 	 	 	 	 	 											 	 	
	 	 	 	 					 		 																															____________________________	

 

 

Sala de 
Estudo 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

16h30 
17h30 
17h30 
18h30 

Agradecemos	a	devolução	da	presente	ficha	de	inscrição	até	ao	dia	11	de	setembro.	
Sempre	que	o	Enc.	de	Educação	pretenda	alterar	a	inscrição	do	seu	educando	deverá	fazê-lo	até	ao	dia	20	do	mês	anterior.	
	


