O QUE NÓS QUEREMOS
Proporcionar as condições adequadas ao
desenvolvimento das diversas actividades, através
da criação de um ambiente físico agradável e
acolhedor.
Dotar os seus recursos humanos de elementos
com capacidade técnica e pedagógica de forma a
garantir um acompanhamento cuidado e
profissional.

Formar Ginastas de Excelência
sempre foi o principal objectivo do
Acro Clube da Maia.
Mas enquanto Clube que procura o
melhor para os seus jovens e que
sabe e valoriza a Educação e o
Ensino como pedras basilares de
uma sociedade desenvolvida,
conhecedora do passado mas de
olhos postos no futuro, fomos um
pouco mais longe e assumimos um
outro lema (mais próximo dos
modelos familiares): Excelentes
Ginastas, Excelentes Alunos. Porque
o sucesso em ambos os campos não
só é possível como é o mais
desejável para uma formação
individual equilibrada e com
valores.

+
Saber
CENTRO PEDAGÓGICO

Manter uma colaboração estreita, próxima e
permanente das famílias, escola e comunidade,
estabelecendo parcerias que nos permitam uma
responsabilização dividida e participativa dos vários
agentes intervenientes no processo educativo.
Colocar à disposição dos utentes do Centro
Pedagógico material escolar complementar de
forma a garantir aos seus utilizadores uma melhor
diversificação dos conteúdos didácticos:
- Fichas de Exercícios/Testes de Treino;
- Consulta de Livros;
- Utilização de Meios Informáticos;
- Possibilidade de aceder à Internet.

+
S

aber

acm.sabermais@gmail.com
Rua Eusébio da Silva Ferreira
4475-470 Nogueira da Maia
Tel/Fax: 229 605 272 Mob: 917 913 886

Excelentes Ginastas,
Excelentes Alunos
Aberto de Segunda a Sexta
8:30 às 19:00
COM TRANSPORTE PRÓPRIO

ANO 2019/2020
Inscrição

45 €

Renovação da Inscrição

35 €

Seguro Escolar

15 €

Transporte (Saber+ -> Escola) - 2 viagens

GRATUITO

Transporte (não-utentes) (Km) *

0,6 €

Irmãos **

10% desc.

Pag. Trimestral **

5% desc.

Pag. Anual **

10% desc.

* Não são passíveis de descontos e dependem da disponibilidade do transporte
** Descontos só nas mensalidades

Estudo Acompanhado (preço mensal - €)
Ensino Básico

Ensino Secundário

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

10º/11º/12º

100 €

110 €

120 €

130 €

Explicações Individuais
1º ciclo

Anos lectivos

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado**

Abertura

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

09:00

Almoço*

12:30

12:30

12:30

12:30

12:30

12:30

Encerramento

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

18:00

* O almoço em período lectivo varia consoante o horário de cada aluno e em função das necessidades
* * Apenas para explicações

“Conciliar o sucesso nos estudos e o sucesso na Ginástica devia ser o
objectivo de qualquer um. Com esta iniciativa, o Acro Clube da Maia dá
um enorme passo no sentido de ajudar os nossos ginastas e as suas
famílias a concretizar esse objectivo.”
— Eng. Manuel Barros, Presidente do ACM

3º ciclo

Secundário

7º/8º/9º

10º/11º/12º

60 minutos / aula

90 minutos / aula

Utentes

15 €

20 €

Não Utentes

20 €

25 €

Explicações em Grupo - máximo 3 alunos
Utentes

10 €

15 €

Não Utentes

15 €

20 €

Material Pedagógico
Fotocópias para estudo
(unidade)
P&B
Cor
0,08 €

0,1 €

Impressões de Trabalhos (unidade)
P&B

Cor

0,1 €

0,15 €

