Regulamento Interno
de Funcionamento
As explicações têm duração de 1 hora ou 2 horas, dependendo do serviço acordado.
O aluno deve trazer consigo o Caderno Diário utilizado nas aulas e o manual adotado na escola. Deverá também
fazer-se acompanhar de um caderno para registo das atividades desenvolvidas no centro Crescer.
O horário acordado inicialmente entre aluno e professor permanece fixo até que qualquer alteração
seja devidamente comunicada e validada pelos serviços administrativos do centro Crescer.
Os horários definidos aquando da inscrição poderão ser alterados pelo aluno sempre que haja necessidade,
mas tal alteração deverá ser realizada de acordo com a disponibilidade do professor.
O aluno poderá desmarcar explicações ou encontros agendados desde que comunique essa intenção,
obrigatoriamente, com 24 horas de antecedência. Caso contrário, a explicação
será contabilizada e cobrada na totalidade.
Sempre que o aluno desmarque uma explicação com devida antecedência, aconselhamos a proceder à
marcação de um novo horário para que a explicação seja compensada na respetiva semana,
por forma a cumprir com os objetivos formativos programados.
As explicações apenas deixarão de ser contabilizadas após aviso antecipado,
pelos Encarregados de Educação aos nossos serviços administrativos.
Os alunos que optem pelos Pacotes Mensais, bem como os alunos que frequentem a Sala de Estudo,
poderão sempre que considerem necessário marcar explicações extra.
No fim de cada explicação, o aluno e o professor deverão assinar um documento, servindo assim
como controlo de número de explicações que decorrem no Centro Crescer.
Os serviços da Sala de Estudo deverão ser pagos até dia 5 de cada mês, caso contrário
incorre numa multa de 5 euros por cada semana de atraso.
Em caso de falta do professor, este poderá ser substituído por outro, de forma a não prejudicar o aluno,
mantendo o normal funcionamento do centro Crescer.
Para os alunos que usufruem do serviço de transporte, aplicam-se as mesmas regras, referentes aos pagamentos.
Se por qualquer razão surgir alguma alteração de horário, agradecemos que os encarregados de educação
nos informem no dia anterior.
Caso necessite de alterar o itinerário do transporte, por favor informe-nos com antecedência de pelo menos 12 horas.
Os pagamentos são feitos 10 meses por ano letivo de setembro a junho.
O pagamento do mês de Junho será faturado junto com o mês de maio.
Se tiverem alguma dúvida que queiram esclarecer, não hesite em contactar-nos.
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