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Regulamento Interno 

Ano letivo 2018 / 2019 

I–OBJETIVOS 

A Smartway é um Instituto de Formação Profissional e Ocupação dos Tempos Livres, que tem como objetivo 
primordial proporcionar aos alunos um conjunto diversificado de atividades de elevada qualidade 
pedagógica, respeitando a sua formação integral. 

Desta forma pretendemos: 

➢ Promover o gosto pelo estudo e pelo conhecimento; 

➢ Proporcionar experiências enriquecedoras; 

➢ Promover o domínio de diferentes línguas de forma autónoma; 

➢ Proporcionara aprendizagem de idiomas adaptada a diferentes contextos; 

➢ Apoiar na realização dos trabalhos de casa; 

➢ Preparar para os vários elementos avaliativos; 

➢ Estimular o uso de vários métodos de estudo. 
 

II-FUNCIONAMENTO 

As atividades ocorrem entre 3 de setembro 2018 e 26 de julho 2019, à exceção do programa de estudo 
acompanhado que funciona entre  17 de setembro 2018 e  21 de junho 2019.  

III-CALENDARIZAÇÃO E HORÁRIOS 

A Smartway encontra-se aberta nos dias úteis das 8h30 às 12:30 e das 13:30 às 20h e aos sábados das 
9h às 13h. 

O programa de estudo acompanhado funciona entre as 8h30 e as 12h e das 14h às 19h00. 

As crianças poderão permanecer na Smartway até às 19h30. 

A Smartway encerra nas seguintes datas: 

. Feriados nacionais e municipais de Lisboa; 

. Natal: 24, 26 e 31 de dezembro e 2 janeiro; 

. Carnaval: 5 de março; 

. Páscoa: 22 de abril; 

. Verão: entre 29 de julho e 28 de agosto. 

As atividades lúdicas para crianças e jovens irão decorrer nas seguintes datas: 

. Natal: 17 a 28 de dezembro; 

. Carnaval: 4 e 6 de março; 

. Páscoa: 8 a 19 de abril 

. Verão: 24 de junho a 26 de julho e 2 a 13 de setembro 

IV–ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Estudo acompanhado 

O Estudo Acompanhado procura desenvolver as competências dos alunos e melhorar o seu aproveitamento 
escolar. Desta forma, a sua frequência inclui: 

➢ Revisões diárias da matéria lecionada durante o período letivo; 

➢ Esclarecimento de dúvidas; 

➢ Realização dos trabalhos de casa; 

➢ Preparação para os vários elementos avaliativos; 

➢ Realização regular de fichas de avaliação. 
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O Estudo Acompanhado funciona durante todo o ano letivo, com horário a definir mediante a disponibilidade 
dos alunos.  
 
Os dias da semana estipulados no início do ano letivo são fixos, não havendo possibilidade de 
trocas ou compensações. 
 
Nas interrupções letivas do Natal e da Páscoa, funciona apenas no período da manhã e os alunos poderão 
frequentá-lo de acordo com a frequência estipulada para todo o ano, ou superior mediante pagamento 
adicional ou poderá funcionar mediante horário previamente definido e comunicado aos pais. 
 
 
Para os alunos que estejam no estudo acompanhado mais do que 2 horas, no mesmo dia, terão uma 
interrupção de 15 minutos para lanche e convívio, em horário a indicar pelos professores. 
 

Cursos  

A SmartWay disponibiliza curso para crianças e jovens e são abertas inscrições para alunos externos, 
mediante orçamento.  
 
Os cursos funcionam entre outubro e maio. Nos meses de dezembro e abril, as mensalidades serão pagas 
a 50% do valor mensal. 
 
Explicações 

O serviço de explicações tem como objetivo ultrapassar dificuldades e dúvidas específicas dos alunos. Pode 
ser aplicado a todas as disciplinas, sendo individuais ou em grupo (máximo 3 alunos). Este serviço requer 
marcação prévia, sujeita à disponibilidade dos docentes. Pagamento de 15€ (seguro). 

Atividades lúdicas 

Nos períodos de férias escolares propomos programas de férias com atividades que oferecem 
oportunidades de aprendizagem em contexto de divertimento e lazer.  
 
A participação nestas atividades (Natal, Carnaval, Páscoa e Verão) pressupõe uma inscrição prévia e o 
pagamento de um valor divulgado com a devida antecedência. 
 

 

V-ATENDIMENTO AOS PAIS 

Os pais e/ ou encarregados de educação não têm autorização para entrar nas salas onde decorrem os 
programas de estudo acompanhado, explicações e cursos, evitando assim, que os alunos sejam 
perturbados nestes momentos.  

Sempre que necessário, deverão agendar um atendimento com um ou mais professores, a realizar 
mediante a disponibilidade de ambos. Estes atendimentos têm os seguintes objetivos: receber informações 
sobre a evolução do seu educando, transmitir informações úteis que facilitem o trabalho dos professores, 
definir planos de acompanhamento personalizado, caso se verifique essa necessidade, ou qualquer outro 
assunto que pais ou professores considerem pertinentes. 

 

VII-INSCRIÇÃO 

Inscrição e seguro 

A inscrição na Smart Way traduz-se num contrato de prestação de serviços válido para o ano letivo 
2018/2019. 

 
Independentemente da data de início do contrato, todos terminam a 21 de junho de 2019. 
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A ficha de inscrição, devidamente e completamente preenchida, assinada por ambas as partes, é o 
documento que valida o contrato de prestação de serviços. Esta deve ser preenchida e entregue nas nossas 
instalações ou por e-mail (smartwayexpo@gmail.com). 
 
O contrato só será válido após verificação da ficha de inscrição e efetuado o pagamento do valor da 
inscrição. 
 
O início da atividade contratada só terá início após o pagamento do valor previsto. 
 
A eventual desistência não dará lugar à devolução dos valores já pagos. 
 
A desistência antecipada, deve ser comunicada com 30 dias de antecedência, por escrito, e implica o 
pagamento da mensalidade até ao dia de saída, ou até perfazer os 30 dias. 
 
As faltas dos alunos são da sua exclusiva responsabilidade, pelo que, o valor das mensalidades se mantem 
inalterado. 
 
A compensação só será possível na modalidade de Explicações mediante disponibilidade do 
professor. 
 
 
Documentação necessária: ficha de inscrição preenchida e cópia do cartão de cidadão do aluno. 
 
A renovação da frequência, em anos letivos sucessivos, depende do preenchimento de nova ficha de 
inscrição e pagamento de matrícula, durante o período em que ocorrer a renovação. 
 
Os alunos com necessidades educativas especiais devem entregar um relatório médico discriminando a 
situação em causa, assim como o tipo de acompanhamento requerido. 
 
Os alunos possuem seguro pessoal-escolar que cobre acidentes ocorridos nas instalações ou em casos de 
saída, devidamente autorizados pelos encarregados de educação. Apólice nº 0004297898. 

 

VIII- MENSALIDADES 

O valor do contrato é dividido em 10 pagamentos mensais de setembro a junho inclusive (adaptado no caso 
de contratos com datas de início diferentes), sendo que, nos meses de setembro e junho serão pagos 50% 
do valor dos restantes meses exceto o 1º ciclo cuja mensalidade de junho é paga na sua totalidade. 
 
O valor das mensalidades dos programas e cursos para crianças e jovens é constante ao longo de todo o 
período letivo. Apenas nos meses de setembro e junho será pago o valor de 50 % da mensalidade exceto 
o 1º ciclo cuja mensalidade de junho é paga na sua totalidade. 
 
Se a inscrição for efetuada após o dia 15 do mês corrente, a mensalidade desse mês terá um desconto de 
50%. 
 
O pagamento das explicações é feito no início de cada mês, calculando o número previsto de explicações 
mensais. No final de cada mês, caso tenha aulas em crédito ou dívida, será enviada uma informação por 
e-mail, para que seja feito o devido acerto no pagamento do mês seguinte. 
 
As faturas referentes a estudo acompanhado e explicações, são emitidas no início do respetivo mês. 
 
O pagamento de outros serviços pontuais deverá ser efetuado perante o envio da respetiva fatura ou no 
ato da inscrição (workshops, cursos, consultas, etc.). 

 

IX- FALTAS 

Caso o Professor/ Explicador falte, esta será compensada de acordo com o combinado com o aluno. Se o 
aluno faltar a uma aula individual, sem aviso prévio de, no mínimo 24 horas, esta será cobrada como dada, 
sem direito a compensações. 
As faltas dos alunos a programas de férias ou cursos com pagamento mensal não concedem o direito a 
reembolso ou compensação. 
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X- DESISTÊNCIAS 

A matrícula nos nossos serviços pressupõe a sua frequência até ao final do ano letivo. No caso de o aluno 
pretender cancelar a inscrição antes da data de fim, deverá comunicá-lo por escrito, com uma 
antecedência de 30 dias. Caso contrário, será cobrada a mensalidade do mês em curso. 
 

XI–PAGAMENTOS 

Os pagamentos deverão ser efetuados até à data limite da fatura. 

O pagamento de todos os serviços com valores definidos em mensalidades (estudo acompanhado, 
explicações e cursos) é efetuado até à data limite da fatura. Caso contrário, implica um acréscimo 
de 10% sobre o valor total a pagar. Se este incumprimento ultrapassar o final do mês, a Smartway 
reserva-se o direito de cancelar a inscrição. 

Opções de pagamento disponíveis: 

.Transferência bancária para o IBAN:  PT50 0035 0557 00045508 930 47, CGD, em nome de 
Argumentos Ativos Lda., 
. Cheque à ordem de Argumentos Ativos Lda., 
. Cheques ensino, 
. Numerário. 

 
Os comprovativos de transferências bancárias deverão ser enviados para o seguinte e-mail: 
smartwayexpo@gmail.com 
 
 
As faturas são emitidas no inicio de cada mês, e será emitido o recibo de pagamento após o respetivo 
pagamento. As faturas são enviadas para o email através da plataforma Educabiz. 
 

XII-DIVERSOS 

A recolha dos alunos menores só pode ser efetuada pelos pais, encarregados de educação ou 
pessoas autorizadas pelos mesmos no impresso de inscrição. Na presença de uma pessoa diferente, 
a entrega dos alunos poderá ser recusada. 

Caso, à hora do fecho das nossas instalações, ainda permaneçam alunos que não tenham sido 
recolhidos, será aplicada uma penalização de 5 euros por cada 15 minutos adicionais. 

Os alunos são responsáveis por eventuais prejuízos ou danos no Instituto, causados por si, 
voluntariamente ou não. 

A SmartWay não se responsabiliza pelo extravio, roubo ou estrago de objetos que não tenham 
sido explicitamente confiados à sua guarda. 

O uso do telemóvel durante as aulas e outras atividades, por parte dos alunos, está 
proibido. Os pais e encarregados de educação que necessitem contactar os alunos, durante o horário 
das aulas, deverão fazê-lo através dos contactos da SmartWay. 
 

Lisboa, 03 de setembro 2018 
 
 
A Direção, 
 
 
 
_____________________________         
Smart Way, 
Instituto de Formação e Ocupação de Tempos Livres 
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