REGULAMENTO ESCOLA ALQUIMIA-LAB - 2022/2023
Calendário ano letivo 2022/ 2023:
05 setembro 2022 até 17 dezembro 2022
Férias de Natal (19 dezembro a 2 de janeiro)

3 de janeiro 2023 até 26 de março 2023. (Entrudo: 20,21 e 22 de fevereiro)
Férias da Páscoa (27 março a 10 de abril)

11 abril 2023 até 31 julho 2023
Horário:
2ª feira a 6ª feira de manhã das 10.00 às 13.00
2ª feira, 3ª feira, 4ª feira e 5ª feira de tarde das 14.30 às 17.30
3ª feira das 18.00 às 21.00
Sábados das 9.00 às 13.00
Mensalidades:
Inscrição: 100.00 euros
Mensalidade:
1x por semana (3h semanais): 90.00 euros
2x por semana (6h semanais): 150.00 euros
3x por semana (9h semanais): 180.00 euros
4x por semana (12h semanais): 210.00 euros
5x por semana (15h semanais): 240.00 euros
1x por semana (3h semanais horário pós-laboral): 100.00 euros
Sábados (4h semanais): 150.00 euros
O pagamento da mensalidade deverá ser liquidado, impreterivelmente, até ao dia 8 do mês
correspondente. O atraso no pagamento da mensalidade implicará uma multa de 2 euros
por dia de atraso e o congelamento da frequência das aulas até a situação estar
regularizada.
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O pagamento pode ser feito em dinheiro, cheque ou por transferência bancária.
Os 12 meses são pagos na totalidade.
O aluno pode mudar o tipo de mensalidade escolhida, desde que comunique a sua intenção
no mês anterior à alteração pretendida, e nunca nos meses dos períodos de Natal, Pascoa,
julho e agosto.
A escola encerra para férias escolares no mês de agosto, duas semanas no período do Natal
e no período da Páscoa, e três dias no Entrudo.
Se não puder frequentar as aulas deverá sempre manter atualizada a mensalidade sob pena
da matrícula deixar de ser considerada válida.
Quando o aluno faltar a uma aula deverá informar a escola sempre que possível.
As faltas podem ser compensadas mediante da disponibilidade de horário e aprovação do/s
formador/es.
As faltas só podem ser compensadas se o aluno continuar inscrito e a pagar a mensalidade
na escola.
A frequência às aulas ao sábado e pós-laboral, é exclusiva aos alunos inscritos nesse horário.
O aluno deve trazer sempre consigo serras, lixas, brocas e quando necessário solda e prata.
O aluno é o responsável pela arrumação da sua banca, bem como qualquer material ou
ferramenta que tenha usado no decorrer da aula.
Cinco minutos antes de a aula terminar o aluno deve começar a arrumar o seu posto de
trabalho e todas as ferramentas com que trabalhou devem ser colocadas no seu lugar.
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É estritamente proibido aos alunos permanecerem na escola durante a hora do almoço.
Manual:
Os exercícios deste manual estão numerados e inseridos num programa pedagógico que
se divide num primeiro capítulo na Introdução às técnicas mais básicas da Joalharia e no
segundo capítulo às técnicas de nível mais avançado e experimental.
Abordar-se-ão técnicas básicas de desenho (especialmente direcionado para a joalharia),
maquetas ou outros suportes visuais que tenham como objetivo a compreensão do
projeto.
É parte integrante do programa uma introdução teórico/prática de noções de marketing;
como vender o produto, a apresentação de uma marca/imagem, embalagens, etc.
Faz também parte a execução de objetos (argolas para guardanapo, caixas, entre outros)
podendo ser construídos de raiz ou não.
Haverá sempre uma componente teórica que apoiará a execução dos exercícios e dará ao
aluno a formação adequada.
Todo o aluno deve antes do início de cada exercício e com a presença e acompanhamento
do formador presente na aula, ler atentamente a folha do manual e inteirar-se do objetivo
do exercício. Deve preencher com os seus dados para que fique identificado. Todas as
folhas de exercícios têm um espaço em branco que se destina a apontamentos que o
aluno queira destacar. Deve ser dada especial atenção a este espaço; esquematizar o
aprendido obriga a que o raciocínio sobre o que foi feito, seja revisto e consequentemente
interiorizado e esclarecido sobre eventuais dúvidas. Além de que existe toda a informação
verbal dada pelo formador que deve ser retida.
Quando se justifique, às folhas de exercícios devem ser anexos outros documentos
importantes para o desenvolvimento do projeto, tais como pesquisa individual sobre o
tema, desenhos, referência à existência de maquetas (caso existam), etc.
Um manual bem organizado reflete uma boa aprendizagem.
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A repetição de determinado exercício ou a demora a realizar determinada tarefa, não
implica a falta de talento, nem deve causar frustração ao aluno. A repetição e a humildade
fazem o mestre.
Os manuais não devem sair da escola salvo autorização do formador.
Os manuais serão entregues ao aluno no final do curso.
Caso o aluno não termine o curso será lhe dado apenas parte do manual correspondente
ao executado até à data.
Os direitos de autor deste manual encontram-se registados e são propriedade da Escola
Alquimia-Lab.

________________________DESTACAR E ENTREGAR _____________________________________

DECLARAÇÃO
Declaro que tomei conhecimento e concordo com o Regulamento Escolar 2022/2023 da
Escola Alquimia-Lab.
O aluno______________________________________________________________
Data ________________________________________________________________
Assinatura____________________________________________________________
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