“Letras Soltas”

Regulamento
Interno
[Escrever texto]

[Escrever texto]

Quem somos?
O ATL “Letras Soltas” é um recente projeto de integração do ATL
dentro da Escola. Somos uma equipa com alguns anos de experiência nesta
área e como tal pretendemos dar continuidade ao trabalho desenvolvido até
então.
Pretendemos dar resposta às necessidades das crianças, pais e Escola
com uma equipa de professores, educadores e auxiliares qualificados para o
desempenho das suas funções.

O que pretendemos?
O ATL “Letras Soltas”, é uma instituição que desenvolve a sua ação de
apoio às famílias no concelho de Matosinhos e está orientado para o apoio às
crianças do pré-escolar, 1º ciclo , 2º ciclo e 3º ciclo em tempo letivo ,
interrupções letivas e férias, dentro da própria Escola.

Inscrição
• O Encarregado de Educação deverá inscrever o seu/sua educando/a
mediante o preenchimento de uma ficha própria fornecida pela
Instituição.
• Na inscrição/reinscrição já está incluído o valor da quota para a
Associação de pais no valor de 5€.
• A inscrição/ reinscrição decorrerá durante o ano lectivo que irá
frequentar
• No momento da inscrição ou renovação da matrícula deverá proceder-se
à entrega dos seguintes documentos:
• Duas fotografias tipo passe
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Anulação da matrícula ou alteração do CAF
• Para anular a matrícula ou alterar o CAF devem de informar o ATL
“Letras Soltas” com 15 dias de antecedência.
• O incumprimento implica o pagamento do mês a decorrer, assim como,
a não frequência do mês seguinte.

Atraso de pagamento
• O pagamento da mensalidade é do dia 01 até ao dia
08 do mês corrente.
• Após o dia 08, será cobrado uma multa de 5€.
• Extras a cobrar:
Greves – 7€
Finais de período letivo ou outros - 5€
• Em caso de greve o ATL assegura os vossos educandos das 7:30 às
19:30.

• No mês de Setembro (início do ano letivo), só será cobrado ½
mensalidade.
• Nos restantes meses a mensalidade é paga na totalidade.
• No mês de Junho, a mensalidade é paga na totalidade ( 50% em
Dezembro de 2018 e 50% no mês de Maio 2019.
• Nas interrupções letivas ou férias, o valor dos almoços deve de ser pago
juntamente com a mensalidade (sempre que o valor for pago em
dinheiro).
• O valor da refeição é de 2,20€.
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Horário de Funcionamento
1º Ciclo
Segunda a sexta
Manhã
Tarde

07h30/09h00
17h30/19h30

2º Ciclo/ 3º Ciclo
Segunda a sexta
Manhã
Tarde
Prolongamento

08h00/12h30 (estudo)
14h00/18h30 (estudo)
18h30/19h30

• O ATL” Letras Soltas”, encerra às 19h30, após o horário, será cobrado
uma multa de 2,50€.
• O Letras Soltas – Associação está a funcionar durante o mês de Agosto
de 2019

Dias de encerramento
O ATL “Letras Soltas”, encerra nos seguintes dias:
•
•
•
•
•

Feriados nacionais;
Sr. De Matosinhos (feriado municipal);
Terça-feira de carnaval;
Segunda feira de Páscoa
24 e 31 de Dezembro.
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Direitos dos utentes
1. Usufruir de todo o equipamento e material pedagógico disponível;
2. Usufruir de um seguro infantil obrigatório que cobre quaisquer acidentes
pessoais que venham a ocorrer nas instalações da Instituição;
3. Exigir a protecção e segurança das instalações;
4. Exigir respeito pela sua maneira de ser e de estar;
5. Exigir qualidade nos serviços prestados;
6. Exigir perfeitas condições de higiene e limpeza das instalações.

Deveres dos Utentes

1. Cumprir os regulamentos e normas estabelecidas ou a estabelecer;
2. Respeitar a equipa técnica e todos os funcionários;
3. Respeitar os seus pares;
4. Preservar o equipamento e o material pedagógico disponível;
5. Proceder ao pagamento da mensalidade estipulada;
6. Dar a conhecer à responsável do ATL ou outra funcionária da instituição,
sempre que as crianças sejam levadas da instituição por parentes ou
amigas/os.
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Disposições finais
1. Sempre que uma criança falte ao ATL., deve ser comunicado à
responsável ou por telefone para a Instituição;
2. A criança nunca deve ser levada sem dar a conhecer à responsável, à
auxiliar de educação ou outra funcionária da Instituição;
3. A criança só será entregue a pessoas identificadas e autorizadas pelos
encarregados de educação
4. . Dietas e medicamentos são ministrados a pedido dos pais. Os
medicamentos têm de ser identificados e explicados.
5. As crianças portadoras de doenças infecto-contagiosas não poderão
frequentar o ATL. Só o poderão fazer a partir do momento em que
terminar o período de contágio, confirmado pelo seu médico. O
afastamento da criança obedecerá à lista de doenças e respectivos
períodos de afastamento prescrito no Decreto Regulamentar nº 3/95 do
Ministério da Saúde.

6. Em caso de febres e (ou) diarreias, a partir do 2º dia, o ATL exige uma
declaração médica.

7. Em caso de se verificar doença súbdita da criança, o encarregado de
educação será informado de imediato a fim de serem tomadas as
devidas providências. No caso de impossibilidade de contacto serão
tomadas as devidas medidas, isto é, encaminhamento para o Centro de
Saúde.
8. O encarregado de educação deverá ser sócio da “Associação de Pais”,
pagando uma quota anual de 5€.
9. O ATL Letras Soltas – Associação não se responsabiliza por danos ou
furto de equipamentos ( tablets, telemóveis, consolas…) e / ou outros
objetos de valor.
Também não é responsável por bolas ou vestuário.
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Reuniões
• Haverá uma reunião de apresentação da equipa,
(auxiliares e professores).
• Sempre que se justificar uma reunião, os encarregados de educação
serão informados com antecedência.

Anexo
Junto com o regulamento interno vai um anexo a informar de algumas
regras de sala de estudo para o 1º ciclo, 2º e 3º ciclos.

Todos os alunos estão assegurados pela seguradora “Liberty” com
Apólice 27/ 1003014330.

A coordenação
_____________________________________

Data: ____/____/_____
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“Letras Soltas – Associação”
Rua Alfredo Cunha, 480, 2º Esquerdo/ Traseiras
4450- 021 Matosinhos
Contacto: 913760240
Correio Eletrónico:letrassoltas16@gmail.com
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