COMPLEMENTO ESCOLAR PREPARAÇÃO PARA EXAME

PLANO A

PLANO B

PLANO C

Público-alvo

Alunos de 9º ano

Alunos de 11º e 12º ano

Alunos de 12º ano

Carga horária

1 vez na semana
2h cada sessão

1 vez na semana
2h cada sessão

1 vez na semana
2h cada sessão

Disciplinas
disponíveis

Português e Matemática

Físico-Química

Português e Matemática

Distribuição
dos alunos

Por grupo: num mínimo de 2
alunos e num máximo de 5
alunos.

Por grupo: num mínimo de 2
alunos e num máximo de 5
alunos.

Por grupo: num mínimo de 2
alunos e num máximo de 5
alunos.

PREÇO

Valor mensal fixo 96€

Valor mensal fixo 130€

Valor mensal fixo 130€

REGRAS DE FUNCIONAMENTO
1. Os alunos são acompanhados, em permanência, por professores com habilitação própria para o efeito;
2. Os grupos são constituídos de acordo com os anos de escolaridade dos alunos;
3. Os grupos só podem funcionar se houver, no mínimo, 2 alunos;
4. Os horários são combinados de acordo com as disponibilidades das salas, dos professores e dos alunos que integram o grupo;
5. O horário pré-estabelecido deve ser cumprido, não havendo possibilidade de compensações e/ou trocas;
6. O pagamento é fixo e mensal, incluindo os meses de interrupção letiva, uma vez que a sala de estudo mantém a sua atividade;
7. Caso o aluno deseje uma sessão extra deverá marcá-la junto da recepção. O valor das sessões extra será cobrado em função da tabela
em vigor para as explicações;
8. Relativamente às formas de pagamento e funcionamento aqui omissas aplicam-se as regras internas de funcionamento geral do Ás de Saber,
nomeadamente no que concerne ao pagamento da inscrição ou da renovação da inscrição.
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