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NOTA INTRODUTÓRIA
Desde há muito que entendemos, no Clube de Ténis de Sassoeiros, que à formação
académica dos nossos jovens deverá corresponder uma formação desportiva que
contribua para o seu crescimento saudável. É na conjugação de ambas as
atividades que os jovens encontrarão o equilíbrio emocional necessário para
seguirem um caminho de sucesso, qualquer que seja o seu futuro profissional. O
nosso projeto pressupõe um contributo importante e uma solução integrada que
ajude a organizar o dia-a-dia dos jovens de forma mais produtiva, favorecendo
uma maior qualidade do tempo desfrutado por si na companhia dos seus filhos.

EM QUE CONSISTE O CENTRO DE ESTUDO?
O CED trabalha com um grupo de alunos de diversos anos escolares, que com o
apoio dum professor, realiza várias atividades que visam a consolidação da
aprendizagem escolar diária através de:
- realização de 'trabalhos para casa';
- preparação para testes;
- elaboração de projetos didáticos, aproveitando a dinâmica de um grupo
com diferentes anos de escolaridade, que têm em vista o desenvolvimento
da capacidade de organização e apresentação de ideias e conceitos.

PARA QUEM É O CED?
A frequência do CED é reservada a sócios do Clube de Ténis de Sassoeiros e
destina-se aos alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico.

COMO SÃO OS HORÁRIOS?
Os alunos do CED podem permanecer no Clube desde as 14h00 até às 20h00. As
atividades de Estudo realizam-se das 15h00 às 19h00, de segunda-feira a sextafeira, exceto nos dias de feriados nacionais e feriado municipal de Oeiras. Os
horários da Escola de Ténis serão coordenados com a disponibilidade do Clube e
o horário escolar. Haverá um período de intervalo para o lanche, das 16h30 às
17h00 após o que serão reatadas as atividades de estudo.
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ONDE SÃO AS ATIVIDADES?
Tanto as atividades desportivas como as atividades de estudo terão lugar no Clube
de Ténis de Sassoeiros, nomeadamente no espaço envolvente, campos de ténis e
salas de estudo. Apenas as atividades de férias serão, em alguns casos, realizadas
fora dessas instalações.

COMUNICAÇÃO COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
O CED privilegia o diálogo com os EE e está disponível para o agendamento de
reuniões durante o decorrer de todo o ano letivo. As reuniões terão que ser
agendadas com 48 horas de antecedência mínima. Serão enviados aos EE
relatórios no final do 1º e 2º período.

QUEM SÃO OS PROFESSORES?
Em todas as atividades do nosso Centro de Estudo e Desporto, o corpo docente é
constituído por pessoal com experiência na correspondente área de intervenção,
com um elevado sentido de responsabilidade e profissionalismo, garantindo
sempre uma atitude de total colaboração com pais e educandos.

AS CRIANÇAS ESTÃO SEGURAS?
As crianças estão impedidas de sair das instalações do Clube à exceção das
atividades programadas ou se forem acompanhados dos respetivos EE. Quaisquer
pessoas que se apresentem para buscar ou recolher as crianças carecem de
autorização prévia dos pais para o fazerem.
Todas as crianças estão abrangidas por um seguro de acidentes pessoais, durante
todo o período que frequentarem as instalações do CTS.
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ALIMENTAÇÃO
A alimentação dos alunos não é da responsabilidade do Clube nem do CED, embora
possam optar por fazer os lanches no bar do CTS, quer através da aquisição do
pack de lanches, quer através do pagamento do consumo aí efetuado.
O nosso pack de lanches procura oferecer uma alimentação rica e equilibrada, que
vá de encontro ao gosto normal destas idades, não se responsabilizando por dietas
especiais, que serão da responsabilidade dos EE.

COMO INSCREVER AS CRIANÇAS?
As inscrições deverão ser efetuadas na Secretaria do CTS, através do
preenchimento de uma ficha donde constem os dados pessoais das crianças, bem
como observações especiais (alergias, medicamentos a tomar, etc.). Nessa ficha de
inscrição deverão ser indicados todos os contactos dos encarregados de educação.

COMO SE PROCESSA O PAGAMENTO?
Será fornecido um Calendário de Pagamentos personalizado a cada aluno do CED,
de acordo com as opções escolhidas. O valor total será dividido em 10 prestações
e será pago entre o mês de Setembro e mês de Junho. Os valores de treinos de Ténis
serão cobrados no mesmo sistema. Caso o aluno pretenda treinar durante os
meses de Julho e Agosto, será feito o pagamento adicional das mensalidades dos
meses pretendidos. Os pagamentos devem dar entrada na Secretaria do CTS até
ao dia 08 de cada mês. Se efetuar o pagamento da totalidade do valor anual, existe
um desconto de 5% do valor total.

INTERRUPÇÕES ESCOLARES
Durante as interrupções escolares de Natal, Carnaval e Páscoa, as salas de estudo
estarão fechadas.
Para ocupar os alunos durante as férias escolares, existirão programas específicos
de tempos livres (exceto o Carnaval) acessíveis através do pagamento do
suplemento de férias, caso exista um Nº de inscrições suficiente.
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FÉRIAS DE VERÃO
O CED cessa as suas atividades com o termo do ano letivo, continuando apenas o
horário de estudo para os alunos dos anos escolares com exames nacionais finais.
O Clube tem um programa de férias organizado com várias atividades e saídas ao
qual os alunos do CED terão acesso mediante o pagamento do suplemento de
férias.

REGRAS ELEMENTARES - TRANSPORTE
•

Os horários de transportes devem ser escrupulosamente respeitados, não
devendo alguns alunos ser prejudicados pelo atraso de outros.

•

O transporte à hora de saída da escola terá um período de tolerância de 10
minutos após o que a carrinha transportará os restantes alunos para o CED.
Os alunos em atraso deverão esperar junto ao portão da Escola, já que
nenhum aluno ficará sem transporte. Apenas serão necessários os devidos
procedimentos para que se averigúem as razões do atraso.

•

Todos os alunos deverão cumprir impreterivelmente com todos os
procedimentos de segurança necessários para que o transporte seja feito
sem falhas ou incidentes, nomeadamente utilizando os bancos elevatórios
e cintos de segurança adequados.

•

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na carrinha.

REGRAS ELEMENTARES - ESTUDO
•

O nível de ruído na sala deve ser adequado ao desenvolvimento das
atividades de cada aluno. A comunicação deve ser realizada num volume
que seria admissível numa biblioteca.

•

A utilização de telemóveis durante o estudo, é condicionada pelo professor.

•

Os encarregados de educação deverão informar o CED dos horários diários
dos seus educandos, nomeadamente a hora a que os irão buscar, de forma
a ser mais fácil e eficiente o cumprimento das suas tarefas e obrigações
escolares.

•

A utilização de computadores é condicionada.
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•

Os alunos deverão trazer consigo diariamente o material necessário para a
realização de trabalhos. Pede-se aos pais a participação no processo,
revendo regularmente os cadernos dos seus educandos e certificando-se
que os livros na mochila correspondem aos necessários para o seu dia.
Durante a altura dos testes os alunos deverão trazer o material para estudo,
mesmo nos dias em que não tenham essas disciplinas na escola.

•

A utilização de material do CED implica a devolução do mesmo no estado
em que foi emprestado. Não é permitido escrever, sublinhar ou dobrar
folhas dos livros.

•

O não cumprimento das regras estabelecidas implica a imposição de
castigos. Os castigos poderão traduzir-se em:
- Mudança de lugar na sala.
- Perda de intervalo em parte ou na totalidade.
- Realização de tarefas extra.
- Expulsão da sala
• Todas as faltas deverão ser comunicadas antecipadamente e em tempo
útil.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Para efetuar as transferências bancárias, por favor usar o NIB:
0018 0003 4212 0303 02036

Associação Desportiva e Cultural de Sassoeiros

CONTATOS IMPORTANTES
Secretaria do Clube:

214 574 313

Telemóvel do Clube:

918 312 073

Email do Clube:

info@ctsassoeiros.pt

Website do Clube:

www.ctsassoeiros.pt

