REGULAMENTO

ANO LETIVO 2020/2021
Inscrição
38€

Cursos Intensivos
Go To Junior/Level 1 - 10 x 75 min.
Intensive 1/2 - 20 x 75 min.
Intensive 3/4/5 - 20 x 100 min.

155€
310€
415€

Mensalidades - Cursos de Ano Letivo
Juniores 1 a 4 - 2 x 50 min. por semana
Níveis 1 a 6 - 2 x 75 min. por semana
B2 First - 2 x 75 min. por semana
C1 Advanced / C2 Proficiency - 2 x 100 min. por semana

72€
103€
117€
156€

Aulas Individuais
10 aulas de 50 min.
20 aulas de 50 min.
50 aulas de 50 min.

675€
1.220€
2.500€

As aulas são lecionadas em
conjuntos de 50, 75 ou 100 minutos. Durante as aulas é usada a
língua em estudo. A direção reserva-se o direito de trocar os alunos
de turma por razões pedagógicas ou outras e ainda de as juntar
sempre que isso se justifique. Os alunos perdem o direito às aulas
a que faltarem por doença ou quaisquer outras razões. A escola
respeitará os dias feriados e férias escolares oficiais, sem que os
alunos tenham direito a qualquer restituição pelas aulas perdidas por
esse motivo.

Cursos de Ano Letivo

Cada mensalidade corresponde ao preço
do curso dividido pelos nove meses do ano letivo. Os nove pagamentos
são feitos de outubro a junho, e devidos até ao dia 8 de cada mês,
independente dos dias feriados e férias escolares oficiais. Os
pagamentos são consecutivos e sequenciais no tempo, não sendo
possível saltar ou omitir uma mensalidade em detrimento de outra.
O pagamento da mensalidade devida após o dia 8 (ou dia útil seguinte)
implica:
a) o agravamento de 10€ sobre o valor dessa mensalidade;
b) a perda do direito a quaisquer descontos aplicáveis a essa(s)
mensalidade(s).
Os alunos que ingressam durante o ano letivo pagam as mensalidades
correspondentes aos meses que irão frequentar, independentemente
dos dias feriados e férias escolares oficiais.
Enquanto não comunicar a interrupção ou desistência do curso que
frequenta, terá de liquidar as propinas, mesmo que não compareça
a aulas.

Cursos Intensivos

Os cursos intensivos são pagos integralmente
antes do início das aulas.

Modo de Ensino

Descontos*
Mensalidades antecipadas em pagamento
Trimestral
Anual

Agregado familiar
Por cada membro adicional

5%
15%

5%

*Os descontos não são aplicáveis após a data de vencimento da mensalidade.

As aulas, habitualmente, são presenciais. Porém,
seja por conveniência mútua para alunos e escola, como por razões
de absoluta força maior, poderão ser efetuadas em plataformas digitais,
on-line e à distância. Ao efetuar a sua inscrição, o aluno ou seu
responsável legal autoriza que, para efeitos de continuidade dos
serviços prestados, o ensino seja efectuado por e-learning, mediante
a inerente aceitação das condições gerais de utilização, acesso e
política de privacidade das ditas plataformas. Em modo de e-learning,
o aluno ou seu responsável legal é responsável por garantir que o
ambiente em que assiste à aula é propício à mesma, não causando
ruídos ou outras disrupções prejudiciais aos restantes participantes.
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