
 - Regulamento - 

- Apresentação -

A Quadro e Giz é uma academia de estudos e oficina de tempos livres que está localizada em
Matos Cheirinhos, na Av. Salgueiro Maia, nº 510 A.

É um projeto pensado de forma a simplificar a vida familiar e profissional dos pais, tendo uma
cobertura de horário alargado.

A Quadro e Giz destina-se ao apoio escolar, explicações individuais, ocupação de tempos livres,
colónia de férias e festas de aniversário.

- Informação -

As inscrições decorrem ao longo de todo o ano através do preenchimento do formulário para esse 
efeito; este deverá igualmente ser usado para fazer qualquer alteração sempre que tal seja 
necessário.

A inscrição tem o valor de 40€ e deverá ser pago na ato de entrega dos documentos; neste valor 
já está incluído o seguro. O mesmo não será devolvido em caso de desistência.  

A Quadro e Giz tem parceria com uma empresa de transportes personalizados Fast Bus.

- Documentos - 

Para fazer a inscrição é necessário:
➢ Cópia do documento de identificação da criança;
➢ Cópia do documento de identificação dos encarregados de educação;
➢ Cópia do documento de identificação das pessoas autorizadas a vir buscar a criança;
➢ Cópia do boletim de vacinas atualizado;
➢ Declaração  médica,  caso  a  criança  sofra  de  alguma  doença  crónica  ou  alergia;  a

administração de medicamentos só é feita mediante cópia da receita médica.

- Horário -

A Quadro e Giz está disponível de Segunda a Sexta-Feira das 07:00h às 19:00h (horário referente
ao ano letivo).
Pelo horário alargado (antes das 07:00h e a partir das 19:00h) será pago um extra de 5€/hora.

- Mensalidade -

A mensalidade tem um valor fixo.
Em caso de desistência,  agradecemos o aviso  com 30 dias  de antecedência,  sendo sempre
devido um mês por completo. Nestes casos, não é devolvida qualquer quantia entretanto já paga.



- Pagamento -

O pagamento deverá ser efetuado até ao ultimo dia útil, antes do dia 8 de cada mês.
Caso essa situação não se verifique, ser-lhe-á cobrado o valor extra de 5€ por cada dia de atraso, 
até um máximo de 5 dias, data em que ficará suspensa a inscrição e o usufruto do espaço. 
Posteriormente, será necessária uma nova inscrição para frequentar a Quadro e Giz.

O valor da inscrição/renovação da matrícula é anual e será pago no ato da mesma.
Caso o pagamento seja feito por transferência bancária, esta deverá ser feita com a identificação 
da criança a que diz respeito.

- Oferta do Quadro e Giz -

No caso da inscrição de 2 ou mais irmãos, cada um usufrui de um desconto mensal de 10%.

A Quadro e Giz oferece um mês grátis por cada amigo que traga para inscrição e que permaneça 
no mínimo 3 meses, até um máximo de 2 amigos. Este valor é apenas descontado nas últimas 
mensalidades referentes aos meses de Maio e/ou Junho, consoante o número de amigos 
apresentados.  

Os alunos que frequentarem a Quadro e Giz de Setembro a Junho têm um desconto nos meses 
de verão (Julho e Agosto).

Tomei conhecimento e aceito as normas deste estabelecimento.

Cascais, _____/_____/________ .

Encarregado de Educação: Administração:

__________________________         _________________________


