Preâmbulo
O Regulamento Interno (RI) é o documento que define o regime de funcionamento dos Centros de Estudos
da Sentido Extra, de cada um dos seus órgãos, estruturas e serviços, bem como os direitos e deveres dos
membros da comunidade educativa, congregando normas de convivência e de disciplina aceite por todos
os membros. Através da sua leitura torna-se evidente a sintonia necessária de todos os intervenientes no
percurso escolar e processo educativo de cada criança.
Artigo 1º - Objetivos Gerais
O presente documento de RI tem como objetivos:
a) Colaborar com a família na educação de seus filhos;
b) Melhorar a qualidade e a oferta de ensino;
c)
d)
e)

Potenciar os recursos físicos e logísticos dos espaços da Sentido Extra;
“Abrir” os centros de estudo à comunidade, criando situações de interação e troca de saberes;
Criar uma imagem própria e valorizada da Sentido Extra, junto dos alunos e de toda a comunidade
educativa, geradora de identidade, fundamentada nos princípios de participação, democraticidade,
respeito tolerância e igualdade, pretendendo aproximar os serviços da Sentido Extra aos interesses
da comunidade e responder às necessidades educativas do meio em que estão inseridas, pelo que na
sua elaboração se procurou:

•
•

Conhecer bem o meio envolvente dos espaços abrangidos pela Sentido Extra;

•

Definir o papel ativo de cada interveniente e de cada estrutura no processo educativo,
responsabilizando-os pela sua participação no processo.

Definir de modo responsável as estratégias que levem os alunos a atingirem os objetivos
pretendidos;

Artigo 2º - Divulgação do Regulamento Interno dos Centros de Estudo da Sentido Extra
1.
2.

O RI da Sentido Extra é publicitado no site da empresa, Sentido Extra, Educação e Serviços, Lda
(www.sentidoextra.com), estando sempre disponível e afixado para leitura na sede da mesma;
Os pais ou encarregados de educação tomam conhecimento do RI, no ato da matrícula. Sempre
que haja reformulação ou atualizações os pais serão comunicados para que consultem o RI na área
reservada - sítio da Empresa.

Artigo 3º - A Direção da Empresa Sentido Extra, Educação e Serviços, Lda.
A direção da Sentido Extra é constituída por dois diretores pedagógicos: Drª Teresa Ferreira e Drº Paulo
Morgado.
Artigo 4º - Oferta Educativa
Os Centros de Estudo estão superiormente autorizados para os seguintes serviços:
a) Apoio ao estudo do 1º ciclo ao ensino secundário;
b) Explicações individuais ou em pequeno grupo (3/4 alunos) para alunos do 1º ciclo ao ensino
secundário;
c) Atividades extra-curriculares: Dance Kids; Judo; Inglês; Guitarra; Yoga4kids, Xadrez e Ballet, Robótica,
Karaté;
d) Campos de férias nas interrupções letivas;
e) Baby Sitting;
f) Festas de aniversário.
Artigo 5º - Horários
a)
b)
c)

A atividade do KIDS ARENA decorre todos os dias úteis da 7.30h às 12.30h e das 14h às 19.30h. Sábados
das 9h às 12.30h e das 14h às 18h.
Domingo – Dia de descanso semanal.
A atividade dos Centros de Estudo nas Escolas decorre todos os dias úteis das 8h às 9h e das 17.30h às
19h.

Artigo 6º - Calendário de Funcionamento da Sentido Extra
a)
b)

O KIDS ARENA funcionará desde o dia 5 de setembro de 2022 até ao dia 31 de agosto de 2023.
Os Centros de Estudo das Escolas funcionam desde o dia 1 de setembro de 2022 até ao dia 31 de julho
de 2023

Artigo 7º - Acidente, Doença Súbita e Medicação
a)
b)
c)
d)

Todos os alunos deverão estar em pleno estado de saúde para poderem frequentar as atividades em que
se inscrevem;
O encarregado de educação deverá informar, por escrito na folha de ficha clínica, quaisquer
condicionantes que existam (alimentação específica, alergias alimentares e cuidados especiais de
saúde);
Na eventualidade de um aluno se encontrar em estado febril, com vómitos e/ ou diarreia, será de
imediato avisado o encarregado de educação tendo este a obrigação e o encargo de, com urgência,
transportar o aluno em causa para casa ou para uma instituição de saúde, caso tal se justifique;
Qualquer acidente que ocorra dentro dos limites geográficos dos Centros de Estudo será
comunicado de imediato o encarregado de educação e, caso se justifique assistência médica, o aluno
será transportado pelo INEM ou similar, acompanhado pelo encarregado de educação ou seu
representante, e na impossibilidade da presença deste/s, por um membro do Kids Arena;

e)
f)

Qualquer situação de caráter não urgente, o encarregado de educação terá de acompanhar o seu
educando aos serviços mais adequados;
Medicação:

•

Sempre que o aluno necessite de tomar medicamentos no período em que estiver no Centro de
Estudo, devem os respetivos encarregados de educação trazer os medicamentos
acondicionados num recipiente apropriado com o nome completo do aluno;

•

Terá de ser preenchido o documento específico para o efeito, no qual é indicado, entre outros, a
dosagem e o horário da toma.

Artigo 8º - Objetos Pessoais
A Sentido Extra não se responsabiliza por danos ou perda de artigos de adorno, valores ou outros
objetos pessoais, não essenciais, trazidos pelas crianças.
Artigo 9º - Entradas e Saídas
a)

Os alunos serão entregues diretamente aos encarregados de educação ou a outra pessoa desde
que conste na ficha de inscrição ou sejamos previamente avisados pelos próprios.
b) Se um aluno, por algum motivo, não for à escola os encarregados de educação deverão avisar o
Centro de Estudos. Os alunos só poderão sair sozinhos quando houver autorização escrita, em
documento próprio, e assinada pelo encarregado de educação e nunca por aviso verbal da
própria criança.
Artigo 10º - Admissão
a) A admissão dos alunos em cada uma das modalidades será feita por ordem de inscrição.
b) O encarregado de educação deverá candidatar-se através do preenchimento de uma ficha de
identificação e a entrega de cópia dos seguintes documentos:

•
•

Ficha clínica do aluno;

•

Tiverem entregue
regulamento;

Folha própria para o efeito com a indicação das pessoas a quem poderá ser entregue o aluno.
Os encarregados de educação devem tomar conhecimento do presente RI e assinar um
documento que comprove esta leitura;
d) Os alunos só podem ser considerados matriculados quando:
c)

e)

todos

os

documentos

exigidos

pelas

normas

oficiais

e

por

este

•

Tiver sido paga a propina de inscrição/renovação.
A SE dispõe de um conjunto de atividades extra-curriculares que no início de cada ano letivo se
afixará, e que só existirão nos termos seguintes:

•
•
•
•
•

As atividades extracurriculares funcionarão em datas e horários a definir anualmente;
Não serão admitidas interrupções ou desistências ao longo do ano letivo a não ser por
motivo justificado;
Cada atividade tem uma mensalidade única a definir no início de cada ano letivo;
Terá de ser cumprido o número mínimo de alunos para a abertura da turma;
Se no decorrer do ano letivo a turma reduzir o seu número de alunos abaixo do limite
inferior estipulado inicialmente, cabe à SE decidir sobre a possível suspensão da
atividade.

Artigo 11º - Tesouraria– Comparticipação Familiar pela Frequência nos Serviços da Sentido Extra
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A mensalidade a pagar por cada aluno será fixada anualmente aquando da renovação da matrícula,
facultando-se um preçário para o efeito que vigorará ao longo do ano letivo;
O pagamento das mensalidades é efetuada até ao 8º dia de cada mês, sendo objeto de
agravamento de 10% se o for feito até ao fim do mês em questão. Se tal não acontecer, o aluno
poderá ver suspensa a sua frequência;
No caso de transferência bancária ou MBWAY, apenas se considera o pagamento válido após o
envio do comprovativo de pagamento para o e-mail da Sentido Extra (geral@sentidoextra.com),
devidamente identificado;
Em caso de doença prolongada, por mais de 10 dias úteis, devidamente justificada, haverá um
desconto na mensalidade de 30%;
A mensalidade de junho será cobrada nas mensalidades de dezembro e março (1/2 mensalidade em
cada mês);
Para os alunos que frequentem as modalidades com Campo de Férias incluído, o disposto no ponto
anterior não se aplica;
A redução da comparticipação está prevista no seguinte termo:

•

h)
i)
j)

Nos casos em que se verifique a frequência de irmãos no ATL, a comparticipação no serviço
da componente educativa referente ao irmão mais novo será reduzida em 5%;
À mensalidade de setembro ou aquando do pagamento da 1ª mensalidade, é acrescido um valor de 10 euros
para material pedagógico;
Em situação de pandemia ou similar que implique o encerramento da atividade da Sentido Extra,
será cobrado 60% do valor da mensalidade relativa à componente de Apoio ao Estudo;
O disposto no ponto anterior não se aplica às atividades extracurriculares.

Artigo 12º - Desistências
a)

A desistência de frequência de qualquer uma das atividades só se tornará efetiva quando comunicada
por escrito à “Sentido Extra” com pelo menos um mês de antecedência, mantendo-se até essa data
todas as obrigações decorrentes;

b)
c)

A desistência verificada nos moldes da alínea anterior deste artigo, obriga ao pagamento da taxa de
inscrição, caso o aluno volte a frequentar os serviços da Sentido Extra;
A não frequência por motivos alheios ao Centro de Estudos, não obriga a qualquer
redução/devolução das mensalidades.

Artigo 13º - Serviço de Transporte
O Kids Arena disponibiliza, para transporte dos alunos, o serviço de transporte, assegurado pela empresa
“Mochilas sobre Rodas”.
Este serviço é regido por um regulamento próprio anexo a este documento.
Artigo 14º - Processo Individual do Aluno
O percurso do aluno na SE deve ser registado num processo individual – que o acompanha em todo o seu
percurso escolar, e do qual constem todos os elementos relevantes para assegurar uma atenção personalizada.
a) São registadas no processo individual do aluno todas as informações relevantes do seu
percurso educativo, designadamente as relativas a comportamentos, assiduidade e
aproveitamento do aluno, cabendo ao Centro de Estudos a sua organização, conservação e
gestão.
b) O processo individual do aluno é iniciado pelo professor, no primeiro ano de frequência na SE, e
manter-se-á atualizado.
c) Tem acesso ao processo individual do aluno além deste, os pais e os encarregados de
educação, o professor e a direção.
d) A consulta do processo individual do aluno tem de ser solicitada ao respetivo professor. A consulta
deverá ser feita na presença do professor e/ou direção.
e) Todas informações contidas no processo individual do aluno são estritamente confidenciais,
encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os membros que a elas tenham acesso.
f) Outros instrumentos de registo:

•

Constituem ainda instrumentos de registo de cada aluno as fichas de trabalho realizadas na SE,
ocorrências e outros dados relevantes do aluno.

•

As fichas de registo de desempenho contêm, de forma sumária, os elementos relativos ao
desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno e são disponibilizadas, no
final de cada momento de avaliação, designadamente, no final de cada período escolar, aos pais ou
ao encarregado de educação.

Artigo 15º - Imagem
1.
2.

O Encarregado de Educação autoriza o uso da imagem do seu Educando através dos eventos e iniciativas,
cedendo direitos de imagem para o uso de outdoor, imprensa e internet.
Em qualquer altura o Encarregado de Educação poderá exercer o seu direito de acesso, retificação,
cancelamento e oposição, nos termos das disposições legais aplicáveis, bastando para tal comunica-lo à direção
da Sentido Extra.

Artigo 16º - Convocatórias
a)
b)

As convocatórias das reuniões serão comunicadas via e-mail com 48 horas de antecedência.
As convocatórias mencionarão sempre a data/hora, o local, e a ordem de trabalhos da respetiva
reunião.

