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Regras Gerais: 

• O valor a pagar por hora ou em pacotes de horas, por explicação, está tabelado, disponível e é do conhecimento 

do aluno e do encarregado de educação. 

• O montante a pagar pelas explicações em regime de valor/hora de cada mês deverá ser liquidado, na totalidade, 

até ao dia 5 do mês seguinte. 

• O montante a pagar pelas explicações em regime de pacote de horas deverá ser pago até ao dia 5 do respetivo 

mês a que diz respeito. 

• A marcação de explicações, e não comparência às mesmas, implica o seu total pagamento. 

• É considerado um aluno externo aquele que não se encontra a frequentar, de forma regular, o apoio da 

ASFormação. 

• O não pagamento de 2 mensalidades consecutivas implica a suspensão de explicações para o aluno em causa, até 

bom pagamento das mesmas. 

• O valor da inscrição é de 25€ para renovações e 35€ para novas inscrições (valor não reembolsável).  

• Chegar atrasado e/ou sair antecipadamente de qualquer explicação/apoio não implica redução nos valores a 

pagar. É da responsabilidade do aluno o não cumprimento do horário pré-estabelecido. 

 

• Nas explicações do Ensino Secundário/Básico, todas as fotocópias disponibilizadas pela AS-Formação a pedido 

dos alunos ou por necessidade de lhes disponibilizar material (sobretudo se for por falta/esquecimento dos 

alunos) serão contabilizadas da seguinte forma: 0,02€/cópia a preto e branco; 0,15€/cópia a cores, ficando o 

valor a cargo do Encarregado de Educação. 

• As divergências relativas aos nossos serviços (qualidade das explicações/apoio, assiduidade do explicador, 

competência, entre outros) deverão ser comunicadas à direção, receção e/ou explicador. A AS-Formação tomará 

providências para colmatar o problema e/ou compensar o aluno lesado. 

• A AS-Formação reserva-se no direito de alterar o número de alunos por explicação, sem aviso prévio, desde que 

não comprometa a qualidade da mesma. 

• Para garantir a vaga no ano letivo de 2020/21, deverá ser paga a taxa de inscrição (25,00€ para renovações ou 

35,00€ para novas inscrições) e 50% do valor mensalidade de setembro, até ao final do mês de maio do ano letivo 

que decorre (valores não reembolsáveis). 

Explicações/apoio em regime de valor/hora 

• O montante a pagar corresponde ao somatório de todos os valores referentes às horas assistidas e assinadas, 

pelo próprio aluno, em folha de presença. 

• A partir do início de maio, a marcação de explicações individuais ou em grupo implica o pagamento antecipado 

das mesmas. 

Explicações/apoio em regime de pacote de horas 

• A adesão aos pacotes de horas de 4, 6 e 8h/semana, implica um mínimo de 3 alunos por disciplina. 

• Existe obrigatoriedade de frequência/pagamento desde o mês da inscrição até ao mês de junho inclusive (cujas 

horas serão utilizadas durante o ano letivo, como reforço nos períodos de avaliação). 

• Para o aluno que é inscrito num pacote de horas: 

o Após o início do mês de setembro, o valor da inscrição é considerado como sendo uma nova inscrição (35€). 

o Caso o aluno inicie as explicações após o início do mês (por exemplo: 2ª semana), será cobrado metade do 

valor da mensalidade. 

o Caso o aluno inicie as explicações na última semana do mês, será considerado o valor/hora, consoante se 

trate de explicação em grupo ou individual. 

• Caso o pagamento seja realizado após o dia 5 e até dia 15, a mensalidade (desse mês) sofrerá um agravamento 

de 5€. Se o pagamento for efetuado após o dia 15, o pagamento desse mês será contabilizado à hora. 
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• As horas semanais que o plano inclui deverão ser dadas, na totalidade, na semana correspondente, não sendo 

permitido que horas de uma semana sejam transferidas para semanas e/ou meses seguintes (com exceção das 

horas dos meses correspondentes ao Natal, Páscoa e o mês de junho). 

• Não é permitida a “transferência” de horas entre disciplinas. 

• Não se efetuam reposições de horas individuais ou em grupo, às quais o aluno falte. 

• Sempre que o aluno desejar ter explicações adicionais, fora do plano ao qual aderiu, as mesmas serão pagas à 

hora. 

• Os pacotes de horas são válidos para quatro semanas (nos meses com cinco semanas as horas adicionais serão 

descontadas ao mês de junho e/ou nos períodos de férias escolares). 

• O valor dos planos é válido para alunos que os frequentem desde o 1º período (neste caso, a mensalidade do mês 

de junho deverá ser liquidada até 31 de dezembro na totalidade ou, no máximo, em três vezes). 

• O valor dos pacotes de horas incrementa 5€ para alunos que frequentem os mesmos a partir do 2º período (neste 

caso, a mensalidade do mês de junho deverá ser liquidada até ao final do 2º período, no máximo, em duas vezes). 

• O valor dos planos incrementa 10€ para alunos que frequentem os mesmos a partir do 3º período (neste caso, a 

mensalidade do mês de junho deverá ser liquidada no ato da inscrição). 

• Os planos não se aplicam a alunos que se inscrevam apenas nos meses de maio, junho ou julho. 

 


