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 Colégio de Nossa Senhora de Lourdes                      

 

REGULAMENTO 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES – Ano Letivo 2022/2023 

Creche e Pré-escolar/1º, 2º e 3º ciclos 

 

1. A inscrição, desistência e pagamento de atividades é feita pelos serviços de secretaria. 

2. As atividades terão início no mês de outubro caso haja alunos suficientes em cada modalidade  

para abertura da atividade (com exceção da atividade voleibol que poderá ter o seu início em setembro). 

3. As vagas nas atividades serão ocupadas por ordem de chegada das inscrições feitas em  

formulário.  

4. As atividades têm um mínimo e máximo de alunos para se poderem realizar.  

5. A confirmação da admissão na atividade será feita pela respetiva coordenadora.  

6. Por razões imprevistas, os horários apresentados podem sofrer alterações.  

7. Caso as autoridades públicas ou o colégio imponham períodos de suspensão das atividades  

presenciais ou outras medidas que alterem o tempo/modo como o estabelecimento de ensino  

presta o serviço educativo, os Encarregados de Educação só efetuarão o pagamento das aulas  

efetivamente dadas. Se for possível a continuidade da atividade on-line só continuarão os alunos  

que estiverem interessados. 

8. As atividades têm caráter facultativo e têm de ser assumidas trimestralmente (pagamento mensal). 

9. Podem existir atividades em que apenas se admitem inscrições durante o 1º período.  

10. Caso se verifiquem desistências da atividade e o número de alunos fique inferior ao mínimo  

exigido para o seu funcionamento, a atividade cessará. Os Encarregados de Educação só  

efetuarão o pagamento das aulas efetivamente dadas. 

11. Os comportamentos menos corretos durante as atividades serão comunicados à coordenadora  

das atividades extracurriculares e podem implicar a suspensão do aluno das mesmas. 

12. Os alunos para participarem em Competições/Exibições terão de ser convocados pelos  

respetivos professores das atividades.  

13. A frequência do horário de sábado de Ballet / Centro de Dança do Porto é da responsabilidade dos 

pais e Encarregados de Educação. 

14. Não será permitida a frequência nas atividades aos alunos que não tenham a mensalidade 

regularizada.  

15. Não se realizam atividades extracurriculares durante as interrupções letivas, feriados e pontes  
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(com exceção das equipas federadas).  

16. Os Pais e Encarregados de Educação ao fazerem a inscrição nas atividades, assumem total  

responsabilidade em que a criança não possui nenhum problema de saúde que a impeça da  

prática desportiva.  

17. A inscrição do aluno implica a aceitação deste regulamento e obriga ao seu cumprimento. 

18. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Direção do Colégio de Nossa 

Senhora de Lourdes. 


