
 

calendário letivo:  
 

Início das aulas: 1 Outubro 2013 

Fim do ano letivo: 31 Julho 2014 
 

atividades da escola de natação:  
 

Festival de Natal: 14 dezembro 2013 

III Torneio de Técnicas Alternadas: 8 março 2014 

III Torneio de Técnicas simultâneas: 12 abril 2014 

Festival de natação: 7 junho 2014 
 

datas de interrupção letiva:  
 

A Escola suspenderá a sua atividade nas seguintes datas: 

 24,25,31 dezembro 2013 | 1 janeiro 2014 | 4 março 2014 |  

18, 25 abril 2014 | 1 maio 2014 | 10 junho 2014. 

 

momentos de avaliação:  
 

1º momento: dezembro 2013 

2º momento: março 2014 

3º momento: maio 2014 
   

 

Inscrições/renovações de matrícula (aprendizagem) 
 

De 1 a 15 setembro – renovações  (para alunos que frequentaram o 

ano letivo 2012/2013) 

A partir de 16  setembro – novas inscrições 
 

Elementos necessários para a matrícula: 

1. 1 Foto tipo passe (atualizada); 

2. Bilhete de identidade e NIF ou Cartão de cidadão; 

3. Taxa de matricula; 

4. Seguro (caso esteja vencido); 

5. Joia de inscrição (apenas para novas inscrições). 

 

material a utilizar:  
 

touca, chinelos, calção ou fato de banho (obrigatórios) 

óculos, (facultativo) 

 

normas de funcionamento da escola:  

1. As aulas têm a duração de 45 minutos;  

2. Os utentes podem entrar nas instalações 10 minutos antes do início das aulas 

e terão de abandonar o recinto após o término da mesma, salvo de tiverem uma 

modalidade de utilização livre;  

3. Se o Utente permanecer nas instalações para além do tempo estipulado no n.º 

anterior, ser-lhe-á exigido o pagamento de uma entrada livre (esporádica).  

4. O Utente só pode entrar na água após indicação do professor;  

5. O Utente só pode utilizar o material de apoio indicado pelo professor;  

6. A inscrição do Utente numa turma pressupõe a utilização o serviço no horário 

pré-definido, não havendo lugar à compensação de atrasos, faltas ou feriados;  

7. Se o Utente deixar de frequentar o serviço, sem justificação, perderá o direito 

ao lugar na turma, não havendo lugar à devolução ou compensação de 

mensalidades, taxas e joias;  

8. Salvo tratando-se de alunos com idade inferior a 3 anos, os pais e 

encarregados de educação não podem estar permanecer no recinto da piscina;  

9. Não é permitido contactar os professores durante a aula;  

10. Os pais e encarregados de educação dos alunos podem contactar com os 

professores ou responsáveis técnicos nos dias e horários previamente 

determinados para o efeito.  

11. A Esposende 2000 EEM reserva-se o direito de criar, alterar, extinguir turmas 

durante o ano letivo. Podem ser extintas as turmas que apresentem um n.º de 

alunos inferior a 8 ou sempre que razões de ordem pedagógica o justifiquem.  

12. A colocação dos professores nas turmas pode sofrer alterações caso estas 

registem oscilações significativas no decurso do ano letivo.  

13. O disposto no presente normativo não dispensa a consulta do Regulamento 

Interno de Funcionamento e Utilização dos Serviços.  
 

Novidade 2013/2014 

 

 

 

Guia do Utente 

Escola de Natação 

“O Ondinhas” 

 

Ano letivo 2013/2014 

natação | hidroginástica | hidroterapia 

 

 

www.esposende2000.pt 

  
 

             Siga-nos em: 

 http://www.facebook.com/pages/Piscinas-Foz-do-Cávado 

Contactos: 

Piscinas Foz do Cávado 

Tel: 253964182 | Fax: 253964183 | Telm: 969857844 

E-mail: recepcao@esposende2000.pt 

 

http://www.facebook.com/pages/Piscinas-Foz-do-C%C3%A1vado

