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Introdução 

O que é? 

Bússola Dinâmica presta serviços no âmbito da educação e do lazer. 

 

Objetivos pedagógicos e gerais 

 

a) Permitir a cada criança, através da participação na vida em grupo, a 

oportunidade de se qualificar e preparar para a vida Escolar; 

b) Contribuir para que cada grupo encontre os seus objetivos, de acordo 

com as necessidades, aspirações e situações próprias de cada 

elemento e do seu grupo social, favorecendo a adesão aos fins 

livremente escolhidos; 

c) Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada 

criança, de forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de 

compreensão, respeito e aceitação de cada um; 

d) Rastrear dificuldades de aprendizagem e fazer o devido e ajustado 

encaminhamento; 

e) Estabelecer um plano de estudo individual e fazê-lo cumprir com a 

participação ativa de cada criança; 

f) Permitir momentos de lazer; 

g) Promover atividades de complemento ao estudo, de forma a enriquecer 

o currículo da criança; 

h) Acompanhar atividades sócio-recreactivas promovidas pelo Centro de 

Estudo. 

 

 

 

 

 



Serviços prestados e Atividades Desenvolvidas 

 

O Centro de Estudos assegura a prestação dos seguintes serviços: 

 

1. Refeições (almoço e lanche), prestação do exterior; 

2. Transporte (manhã, hora de almoço e tarde); 

3. Horários: 

Permanência no Centro de Estudos todo o ano: 

a) 8.00h às 20.00h; 

b) Todos os dias úteis (Segunda a Sexta-Feira); 

c) Durante o período de interrupções letivas e férias será dado um apoio 

mais individualizado; 

d) As atividades, referidas na alínea c), têm sempre um carácter 

pedagógico e de aprendizagens de complemento à aprendizagem formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO PEDAGÓGICO 

 

A questão que nos guia é de fácil e evidente formulação: como formar e 

desenvolver os jovens para que amanhã sejam cidadãos livres e autónomos? 

O prazer de descobrir o saber pode transmitir-se e alimentar-se, mas por quem 

tiver a paixão pelo ensino, pelas crianças livros e souber comunicar.  

Da nossa parte existe, sem dúvida, essa paixão. Mas não é uma paixão que 

exclua a razão, até porque a inteligência não se pode desligar das emoções e 

dos afetos. 

Sabemos que hoje, mais do que nunca, é necessário que o jovem desenvolva 

múltiplas competências já que a sociedade lhe exige inúmeros saberes. 

Conscientes de tal desafio, propomo-nos acompanhar todos os jovens no trilho 

do saber. Um saber crítico, consciente, ativo, responsável, criterioso... Tarefa 

difícil, mas não impossível, quando se trabalha com profissionais competentes 

e responsáveis visando atingir competências de: 

Aprendizagem autónoma; 

Cooperação;  

Planeamento; 

Organização e registo; 

Comunicação e realização. 

O nosso lema, em cooperação com a família, é contribuir de forma consciente 

para o crescimento total dos jovens, em todas as suas dimensões, formando 

cidadãos íntegros. 

 

 

 



Materialização 

Todos os anos pretendemos refletir sobre os erros e tentar fazer melhor. 

1 - Não sendo apologistas do “fixismo” porque não traz melhores resultados, 

somos defensores do empenho, trabalho, treino e responsabilização. 

Deste modo propomos que no próximo ano cada criança tenha um dossier 

individual que lhe será entregue por nós com o programa, objetivos semanais e 

propostas de trabalho segundo o currículo escolar. 

Este “Dossier”, será simplesmente o “Diário de Bordo” ou o “Encontro com a 

Escola”, mas que permitirá, certamente, que se levantem mais dúvidas e se 

progrida na direção do sucesso. 

2 - Para o próximo ano queremos ir mais além no sucesso educativo, na 

promoção de cada individuo, e para isso promoveremos o desenvolvimento de 

temas integrado na área de “Filosofia para Crianças e Jovens”. Temos como 

pensamento, ainda que errado, que as sociedades atuais têm falta de 

pensadores e “inventores do saber”. 

A nossa experiência, cada vez mais nos indica que os alunos têm muita 

dificuldade em se exprimirem, em conseguir dizer por palavras o que 

pretendem. Esta dificuldade reflete-se na aprendizagem, na colocação de 

dúvidas e na redação dos testes. 

3 – Disponibilizar explicações para o secundário. 

 

 

 

 

 

 

 



Admissão e Inscrição 

 

1. A frequência acontece após a matrícula, salvo quando o Centro de 

estudos tiver preenchido as vagas disponíveis para admissão; 

2. Os Encarregados de Educação devem entregar: 

 

*Ficha de inscrição, fornecida pelo Centro de Estudos 

*Boletim de vacinas (cópia atualizada);  

 

Critérios e condições de admissão e frequência 

1. Constituem condições de admissão: 

 

a) Ter idade compreendida entre os 6 e 14 anos, salvo, crianças que 

iniciem o percurso escolar antecipado ou frequentem a escolaridade 

até ao 9º ano e tenham mais de 14 anos; 

b) Estar isenta de doença infecto-contagiosa, tendo cumprido o Programa 

de Vacinação de acordo com a idade; 

c) Frequentar uma Escola dentro dos limites de ação do Centro de estudos, 

a saber; 

d) Ter conhecimento e concordar com o presente regulamento. 

 

 

 

 

 

 

Instalações 

 



A Bússola Dinâmica está sediada na Rua Dr. Orlando de Oliveira, 

número 28, portas B e C na Forca-Aveiro e é composta pelos seguintes 

espaços físicos: 

 

• Salas de Estudo 

• Salas de lazer 

• Polivalente 

• Casas de Banho 

• Sala de arrumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário/Regras de Funcionamento 

 



1. Abertura: 8h; 

2. Encerramento: 20h; 

3. Solicita-se o cumprimento do horário de funcionamento, 

4. Todos os dias de 2ª a 6ª Feira; 

5. Ter em conta: 

a) Avisar da ausência da criança até ao dia anterior relativamente 

à alimentação; 

b) Avisar da alteração de atividades com 24h de antecedência 

para ser possível a organização de transportes em 

conformidade com a necessidade. 

 

Casos de doença, devem ser conversados e analisados individualmente. 

 

Regras de Convivência 

 

1. Crianças e Enc. Educ., devem respeitar e tratar com urbanidade os 

espaços do Centro de Estudos; 

2. A criança deve acatar as regras do Centro de Estudos, durante todas as 

suas vivências (Transporte, alimentação, apoio ao estudo e atividades); 

3. É proibido qualquer tipo de violência entre pares e/ou entre crianças e 

outros). Qualquer ato de violência é avaliado e considerado pelos 

responsáveis do Centro de Estudos; 

4. Sempre que haja uma regra que seja passível de ferir suscetibilidades à 

criança (religiosas, sociais, familiares e outras…), os Encarregados de 

Educação devem ter o cuidado de conversar sobre o assunto com 

alguém responsável pelo Centro de Estudos; 



5. O Centro de Estudos deve ser considerado como um espaço de 

sociabilidades e amizades, pelo que são proibidos atos discriminatórios 

de qualquer âmbito; 

 

Frequência/Mensalidades 

1. A Inscrição é válida por um Ano Letivo;  

2. A renovação implica o pagamento de uma taxa no valor de 15€; 

3. A inscrição pela 1ª vez implica o pagamento de uma taxa no valor de 

20€; 

4. Sempre que uma criança não almoce nos dias previamente 

estabelecidos, deverá o Enc. Educ. avisar até ao dia anterior; 

5. Sempre que uma criança almoce em dias extraordinários, o Enc. Educ. 

deve avisar até ao dia anterior; 

6. As mensalidades devem ser pagas até ao dia 5 de cada mês; 

7. A Frequência implica o pagamento de 11 mensalidades, sendo 

reservado um mês para férias; 

8. Caso, por qualquer motivo, haja necessidade de frequência durante os 

12 meses, o pagamento corresponde aos mesmos 12 meses; 

9. A desistência implica uma informação prévia até dia 5 do mês em 

frequência, casos contrários ficam obrigados ao pagamento do mês 

seguinte; 

10.  A comunicação de desistência no mês de Maio, não tem efeito para o 

mês de Junho e consequentemente Julho, implicando o pagamento da 

mensalidade correspondente a estes dois últimos.  



11. Nos períodos de interrupções letivas e/ou férias acresce à mensalidade 

12,50€ por semana (Correspondente à frequência do período da manhã 

e tarde) e mais 4,50€ de almoço; 

12. Nos períodos referidos no ponto 11, a criança que frequente um dia terá 

como custo 3,50€ e o almoço de 4,50€; 

13. A mensalidade base para o 1º ciclo é de 97€ 

14. A mensalidade base para o 2º e 3º ciclo é de 107€;  

15. As explicações para o 1ºciclo são de 7,50€/hora. 

16. As explicações para o 2ºciclo são de 9,00€/hora. 

17. As explicações para o 3ºciclo são de 11,00€/hora. 

18. O almoço em qualquer dos casos tem o custo de 4,50€ cada. 

 

TRANSPORTES 

 

1. Todos os outros transportes são contabilizados e têm o custo de 

2,0€/viagem; 

2. Os transportes obrigatoriamente têm de ser avisados com 24 horas de 

antecedência; 

3. No caso de pedidos no próprio dia, não garantimos o transporte. 

 

 

 

Disposições complementares 

 

1.O funcionamento do Centro de Estudos é permanente (não tem interrupção 

para férias, salvo se o número de crianças for inferior a 5);  



2. Encerramentos 

a) Sábados e Domingos; 

b) Feriados Nacionais e Concelhios; 

c) 2ª e 3ª Feira de Carnaval; 

d) 6ª Feira de Páscoa (Sexta – Feira Santa) e 2ª Feira de Páscoa; 

e) 24, 25 e 26 de Dezembro; 

f) 31 de Dezembro e 1 de Janeiro; 

g) Motivos de Força Maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA DE PREÇOS 2019 / 2020 



Mensalidade  

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
97€  107€ 107€ 60€ 

1 a 2 Tardes 1 a 2 Tardes 1 a 2 Tardes Apoio Orientado mas Autónomo 

87€ 87€ 87€  

Explicações 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
 

7,50€ 
Hora 

 
9,00€ 
Hora 

 
11,00€ 
Hora 

11€ - 1h (com mensalidade) 
12,5€ - 1h (sem mensalidade) 

14€ - 1h (individual) (com mensalidade) 
16,5€ - 1h (individual) (sem mensalidade) 

Extras 

Almoço Transportes 
Extra 

Lanche Férias 

4,50€ 2,00€ / Viagem 0€ Depende do programa. 

 

Contactos: 

Tlf.  234 382 274 - 911 941 916                    E-mail: bussoladinamica@gmail.com 


