REGULAMENTO INTERNO
Matrícula
Documentos necessários para efectuar a matrícula: BI / Cartão de Cidadão ou Cartão de
Contribuinte
A matrícula implica a aceitação e cumprimento das disposições regulamentares e condições de
pagamento.
Reserva-se a The Learning Spot o direito de admissão/exclusão pelo não cumprimento deste
Regulamento Interno.
Será dada a entrada do aluno na turma por ordem de matrícula.

Pagamento
A mensalidade deverá ser paga até ao dia 8 de cada mês na secretaria da escola ou por
transferência bancária. Em caso de TB, terá de ser feita prova de pagamento através da entrega
directa, ou do envio por e-mail, do comprovativo de pagamento.
A partir do dia 9 e até final desse mês a mensalidade terá um acréscimo de 10%.
A partir do mês seguinte um acréscimo de 20%.
As Explicações e horas de Estudo acompanhado devem ser pagas até ao dia 8 do mês em que
serão dadas.
O incumprimento deste pagamento resultará na desmarcação das aulas.
O seguro é obrigatório
Pagamento trimestral: 3% desconto
Pagamento anual: 5% desconto
Nos meses de férias ou exames, o pagamento da mensalidade é feito por inteiro.

Cursos
Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Português para Estrangeiros, Estudo Acompanhado,
Explicações, Cursos Intensivos, Aulas Individuais e Cursos por Módulos.
Os cursos anuais têm a duração de 9 meses e meio.
Máximo de 12 alunos e mínimo de 5, para cursos de ano lectivo.
Cursos Intensivos ou Individuais poderão ter número inferior de alunos.
A Direção da escola reserva o direito de fazer alterações nas turmas sempre que se justifique.

Calendário
The Learning Spot respeitará o calendário escolar estabelecido pelo Ministério da Educação.

Níveis
Infantil, Júnior, Elementar I, II e III, Intermédio I e II, e Avançado (FCE, CAE e CPE).

Tempos Semanais
Pré Infantil – 60 min
Infantil – 1h40 min
Júnior – 1h40 min
Elementar I, II e III – 2h30 min
Intermédio I e II – 2h30 min
Avançado FCE, CAE e CPE – 4h00

Testes
Todos os novos alunos terão de fazer um teste para apurar o grau de conhecimento e determinar o
nível a frequentar.
Alunos inscritos em cursos anuais terão de justificar, por escrito, as faltas dadas a Testes
Intermédios, Trimestrais e Exames Finais.

Faltas
A tolerância de entrada nas aulas é de 5 minutos.
A partir da 3ª falta consecutiva o professor deverá ser informado do motivo, pelo encarregado de
educação do aluno.

Desistência
A desistência deverá ser feita por escrito até ao dia 8 do mês anterior ao da cessação da frequência.
A não participação atempada da desistência implica o pagamento da mensalidade.

Certificados
O aluno terá direito a Certificado de Aproveitamento, depois de efetuar o exame
Interno/Externo do nível frequentado.
The Learning Spot, encarrega-se das propostas de exame, Interno/ Externo e da entrega de·
Certificados aos seus alunos.

Avaliação
As notas de final de período serão entregues aos alunos que tenham todos os pagamentos
regularizados.
O professor ou coordenador pedagógico, receberá os encarregados de educação de acordo com
marcação previamente agendada.
Serão aprovados e transitarão para o nível seguinte os alunos cuja média final seja igual ou superior
a 60%.

Exames Internos
O valor a pagar de exame interno será apresentado oportunamente.
Esse mesmo valor deverá ser pago durante o mês de maio do ano lectivo corrente.
Os exames finais não são entregues aos alunos.

Exames Externos
Para efectuar exame externo os alunos terão de obter indicação do professor e média igual ou
superior a 70%.

Material Didáctico:
Os manuais referentes ao nível serão adquiridos na escola The Learning Spot.

