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Atividades de Férias no mês de Julho

t

As férias de verão estão a chegar e o Centro de Estudos Saber Infinito irá realizar inúmeras
atividades para os seus Alunos, tanto para se divertirem, como para recuperarem algumas lacunas
existentes a nível escolar para se prepararem para a entrada num novo ano letivo.
Caberá aos Encarregados de Educação, escolher a vertente mais adequada ao seu educando(a)
de modo a que este desfrute de umas férias produtivas e com qualidade (cumprindo com todas as
recomendações de segurança e orientações da DGS).

 Curso Intensivo de Inglês de Verão para Jovens
O conhecimento de línguas é cada vez mais importante nos dias de hoje,
sendo recorrente o seu aparecimento na nossa rotina diária. A pensar nos
alunos que têm o gosto pelas línguas, ou alguma dificuldade na aprendizagem
das mesmas, o Centro de Estudos Saber Infinito criou o Curso Intensivo de

Inglês para Jovens.
Serão lecionados módulos de 20 horas para cada língua (3x semana, 3h
por dia – 09h30 às 12h30) com uma duração quinzenal (de 6 a 17 de julho ou
de 20 a 31 de julho).
Os Alunos podem optar por frequentar o Curso de Inglês no formato E-Learning (95€) ou no
Formato de Ensino Presencial (120€), estando condicionada a sua abertura à inscrição de pelo
menos 3 participantes. Cada módulo terá 20 horas de duração, sendo realizado um exame no final
do curso, com 2 horas de duração, e entregue um diploma referente à classificação e número de
horas de frequência do curso.

 Programa de Recuperação de Conteúdos Não Lecionados no
Decorrer do Ano Letivo
A pensar nos nossos Alunos, devido ao ano letivo atípico e ao facto das
escolas não terem conseguido cumprir os programas até ao fim, o Centro de
Estudos Saber Infinito prolongou as modalidades de estudo existentes de
forma a poderem ser recuperados os conteúdos não lecionados no decorrer
do ano letivo. Para cada Aluno será feito um plano de estudo presencial
personalizado, principalmente para as disciplinas de português e
matemática.
Modalidades:
 2x semana – 100€ / mês (Terça e Quinta – 15h00 às 17h30)
 3x semana – 110€ / mês (Terça, Quarta e Quinta – 15h00 às 17h30)
Em ambas as modalidades os Encarregados de Educação poderão escolher a opção Quinzenal:



2x semana – 55€ / quinzena (Terça e Quinta – 15h00 às 17h30)
3x semana – 60€ / quinzena (Terça, Quarta e Quinta – 15h00 às 17h30)

*No mês de Agosto 2020 o Centro de Estudos Saber Infinito Encerra para férias, voltando ao seu normal funcionamento no dia 1 de
Setembro 2020 (terça-feira)

Ficha de Inscrição
Dados do(a) Aluno(a)
Nome:___________________________________________________Morada:_______________
______________________________________Código Postal:____-____Localidade:___________
Data de nascimento:__________________Nº CC/BI:_______________NIF:__________________
Tlf:____________Telemóvel:______________Email:____________________________________
Escola:___________________________________________ Ano escolar:______ Turma:_______
Dados do(a) Encarregado(a) de Educação
Nome:_________________________________________________________________________
Nº CC/BI:_______________________NIF:___________________ Tlf:_______________________
Telemóvel:__________________Email:_______________________________________________
Pessoa a contactar em caso de emergência
Nome completo:_________________________________________________________________
Parentesco:_____________________Tlf:_____________________Tlm:_____________________

Atividades para as quais se pretende inscrever:___________________________________________
________________________________

Regime de Ensino (Curso de Inglês):

Presencial

E-Learning

Datas para as quais se pretende inscrever:__________________________________________________

