
Regras de Funcionamento 

 

1. O Projecto de Centro de Estudos tem a designação de GENIUS e é da total responsabilidade da 

Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios da Bobadela. 

2. Todas as sessões de apoio ao estudo serão dadas no sítio “Centro Pastoral da Paróquia de 

Nossa Senhora dos Remédios - Bobadela” na Rua Mártires do Tarrafal nº 32 Rc. 

3. O projeto decorrerá durante todo o ano letivo, interrompendo a sua atividade durante o 

período de interrupções escolares ou segundo prévio aviso do GENIUS. 

4. As inscrições para o projeto decorrem durante o 1º e o 2º período escolares. Não se aceitam 

inscrições no 3º período escolar. 

5. As sessões de apoio ao estudo deverão decorrer de segunda-feira a sexta-feira, sendo o horário 

das 15h às 19h.  

6. Todos os explicadores e colaboradores são voluntários no projeto sendo expressamente 

proibido qualquer tipo de pagamento adicional. 

7. Podem ser admitidos para este projecto GENIUS todas as pessoas, independentemente da sua 

raça, sexo ou credo religioso, contudo sujeitos à aprovação do projecto. 

8. Serão aceites alunos a partir do 3º ano do ensino primário e até ao 12º ano do ensino 

secundário. Para outros anos está sujeito à aprovação do projecto. 

9. A sala de apoio ao estudo terá no máximo 20 estudantes. Esse número não deverá ser excedido 

para que se mantenha a produtividade. 

10. É obrigatória a presença do encarregado de educação na inscrição do explicando e nas 

reuniões que o centro convocar. 

11. O valor das contribuições mensais: 

- 1 ou 2 tardes semanais de apoio ao estudo - 5 euros mensais  

- Mais de duas tardes semanais - 10 euros. 

12. A utilização da sala de Apoio ao Estudo está sujeita ao horário preferencial descrita na ficha de 

inscrição. 

13. O apoio específico acompanhado tem de obedecer à disponibilidade do explicador.  

14. Todos os pagamentos serão efetuados até ao dia 8 de cada mês.  

15. As receitas do projeto destinam-se única e exclusivamente à compra de material de apoio às 

explicações e à própria manutenção do projeto. 

16. Todos os voluntários terão de assinar a folha de presenças assim que entram no espaço do 

projecto. 

17. Sempre que um explicando não vier ao projecto conforme o ato da inscrição, o seu encarregado 

de educação deve avisar o projeto. 

18. No caso de três faltas injustificadas, por parte do aluno, o mesmo deixará de frequentar o 

projecto sem aviso do mesmo. 

19. Durante as horas de explicação estarão presentes voluntários que garantem o bom 

funcionamento das sessões de apoio ao estudo. 

Bobadela, 28 de Outubro de 2021 


