Nº de inscrição:_________

Ficha de Inscrição
Dados do aluno:
Nome:____________________________________________________ Data de nascimento:___/___/_____
C.C.:_____________ NIF:_____________ Tlm:_____________ @:____________________________
Ano escolar:_______ Escola:___________________________
Modalidade: Individual
Grupo
Disciplina/s que se inscreve:________________________________
Nº vezes / semana: _________________ Prof.:_________________________________ Lanche:
Disponibilidade de horário:
Hora

09h___

10h___

11h___

12h___

13h___

14h___

15h___

16h___

17h___

18h___

Seg.
Ter.
Qua.
Qui.
Sex.

Encarregado de Educação:
Pai:_______________________________________ Tlm:_____________ @:__________________________
Mãe:______________________________________ Tlm:_____________ @:__________________________
Morada:_______________________________________________________ C.P:______‐ ____ __________
Tel (casa):_____________ Observações:_______________________________________________________

Como teve conhecimento do centro de estudos DOUTO SABER?
Internet
Onde? Site
Facebook
Publicidade em estabelecimentos de ensino / comerciais
Amigos/ Familiares
Outro, qual? ______________________________________________________

Regulamento Interno
Eu__________________________________ Enc. de educação de ___________________________________
recebi, li e aceito os termos e condições gerais do regulamento da DOUTO SABER ‐ Centro de Estudos.

Data: ____/____/______ Assinatura: ________________________________________
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REGULAMENTO
DOUTO SABER - Centro de Estudos
Termos e Condições Gerais

1. A DOUTO SABER disponibiliza os seguintes contatos:
Tel.: 215 845 278 / 918 077 787
Email: geral@doutosaber.pt / raquel.david@doutosaber.pt
2. O horário de funcionamento do centro:
2ª feira a 6ª feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00.
2.1. Há a possibilidade de serem marcadas sessões noutros horários, incluindo sábados, por
solicitação prévia e sujeito a disponibilidade.
3. Qualquer alteração nas marcações, deve ser comunicada ao centro com antecedência mínima de
24 horas.
3.1. No caso da modalidade “Individual”, se a alteração for comunicada com a referida antecedência
a mesma será remarcada ou cancelada, consoante a alteração. Outro caso, será considerada falta e
a mesma será cobrada.
3.2. No caso da modalidade “Grupo”, uma vez que as sessões não são individuais, sempre que o aluno
falte a alguma sessão, mesmo que tenha avisado previamente, a mensalidade será paga na
totalidade. As sessões em falta serão remarcadas num outro horário, estabelecido pelo centro, e com
outro grupo de alunos. As sessões em falta não podem ser compensadas no mês seguinte.
4. Todas as admissões serão efetivadas apenas mediante a concordância na disponibilidade de
horários entre a DOUTO SABER e o aluno.
5. O valor da inscrição deverá ser pago no ato de admissão, e a reinscrição até ao dia 15 (quinze) de
Agosto. Após essa data será considerada nova inscrição e cobrada como tal.
6. Todos os pagamentos devem ser efetuados até ao dia 8 (oito) do mês a que se refere.
6.1. Atrasos no pagamento das mensalidades serão cobrados com o acréscimo de 1€ por cada dia de
atraso.
6.2. O pagamento poderá ser efetuado presencialmente (em numerário ou cheque à ordem de
DOUTO SABER, Lda.) ou preferencialmente através de transferência bancária para o NIB 0035
029300009550130 14 (Caixa Geral Depósitos – Estoril).
7. A DOUTO SABER não se responsabiliza por quaisquer artigos pessoais trazidos pelos alunos para
as suas instalações.
8. Todos os dados pessoais facultados serão tratados como confidenciais e apenas serão utilizados
pela DOUTO SABER para ações de comunicação (quer por via eletrónica, quer impressa). Em nenhum
momento estes dados pessoais serão transmitidos a outras entidades.
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