
  

 

Ficha de Inscrição 
Ano Letivo 2021/2022                                                                                                       

Nome:_______________________________________________________ Nº________________ 

Curso:  Turma  
  

Telemóvel 
Inglês   Espanhol    

Francês    Mandarim    
Alemão    Português   Data de Nascimento 

      

Enc. de educação_______________________ Telemóvel___________________  
 

Termos e Condições 
1º A propina de inscrição é obrigatória e válida da data de 

inscrição a 30 de junho. 

2º Uma vez matriculado o aluno compromete-se ao pagamento 
das respetivas mensalidades (desde o mês da inscrição até ao mês de 
Junho inclusive). 

3º O pagamento mensal deverá ser efetuado até ao dia 14 de cada 
mês. Pagamentos efetuados após o dia 14 acrescem de um 
agravamento de 10%. 

4º O aluno pode optar por efetuar o pagamento referente à 
frequência do Curso através de numerário ou cheque. 

5º Os pagamentos que se encontrem por regularizar poderão 
resultar na não admissão do aluno na aula ou não disponibilização das 
notas dos testes de avaliação. 

6º Em caso de desistência a escola/secretaria deverá ser avisada, 
por escrito. Caso não seja, o aluno terá que pagar a propina até à data 
em que informa a escola. 

7º O calendário escolar é definido pelo Centro de Línguas, 
encontrando-se afixado no placard informativo. 

8º O horário escolar é definido pelo Centro de Línguas e tem a 
duração de um ano letivo. O Centro de Línguas reserva-se o direito 
de proceder a algumas alterações ou adaptações aos horários se for 
pertinente e se justifique. 

9º O aluno deverá ser pontual, fazer-se acompanhar do manual 
escolar e do material necessário indicado no 1º dia de aulas. 

10º No regime de aulas em grupo, sempre que o aluno falte, terá 
que justificar por escrito as mesmas. Esta justificação terá que ser 
efetuada no prazo de 15 dias e entregue à professora. À terceira falta 
não justificada o encarregado de educação será contatado. Estas aulas 
não serão restituídas. 

11º As aulas que por motivos inesperados sejam canceladas pelo 
CL serão oportunamente compensadas. 

12º Os alunos que se inscrevem pela primeira vez, e que não 
tenham conhecimentos do idioma serão integrados numa turma de 
iniciação. Os alunos que já têm conhecimentos, serão submetidos a 
um teste diagnóstico, efetuado em data e hora a marcar pelo CL e 
estão sujeitos a uma propina, cujo valor está definido em tabela preços 
afixada no placard das informações. 

13º Os TPC e os testes de avaliação (4 testes) são de carácter 
obrigatório, sob pena de comprometerem a transição para o nível 
seguinte. Sempre que o aluno falte a um teste, terá que justificar por 
escrito as mesmas, será marcada nova data no prazo de 15 dias. 
Caso o aluno não compareça, será retido no mesmo ano. 

14º As informações sobre o aproveitamento do aluno são 
disponibilizadas no final de cada período letivo em horário definido 
pelo CL, afixado no placard de informações. Cada professor tem 
estabelecido um horário de atendimento, no final de cada período (60 
minutos) para atendimento aos encarregados de educação.  

15º Qualquer informação relativa a aproveitamento, faltas, 
comportamento e atitudes ou outro assunto curricular será transmitida 
pelo Diretor Pedagógico ou pelo professor. 

16º Qualquer assunto relativo a informações, inscrições, 
pagamentos e desistências será da competência dos serviços 
administrativos. 

17º O Centro de Línguas procederá disciplinarmente em todos os 
casos de mau comportamento. Entendemos por mau comportamento, 
o (a) aluno(a) desrespeitar as normas, bem como não usar das regras 
da boa educação e do saber estar, dentro do Centro de Línguas ou nas 
imediações. 

 

Vimos solicitar a V. Exa. enquanto encarregado(a) de educação, a necessária autorização para cedência de direitos de imagem 
e som do meu educando. 

As imagens serão utilizadas na sala de aula, no corredor, inseridas em apresentações relativas às atividades desenvolvidas pela 
instituição na promoção do CLOA no site e redes sociais. 

Informamos que as fotografias recolhidas não se destinam a outro fim que não o descrito e não poderão ser cedidas a outrem: 

 Agradecemos, desde já, toda a colaboração. 

Autorizo, ______        Não autorizo, ______              (assinalar com  X  a opção escolhida) 

Em caso de necessidade de aulas on-line, utilizando a plataforma Teams, o professor pode solicitar que a camara esteja ligada. 

Mais se informa que os dados pessoais dos alunos recolhidos apenas se destinam para a inscrição e emissão de faturas-recibos e 
que estes dados são os estritamente necessários para o fim e só para esse fim mencionado e nunca fornecidos a outras entidades. 

Assinatura do aluno / Enc. de educação      _________________________________       Data _______________________ 


