
 
 

 

REGULAMENTO 
Termos e Condições Gerais do Curso Anual 
 
Calendário 2021/22 
Curso Anual: De 15 de setembro 2021 a 28 de junho 2022 
Férias de Natal: 20 de dezembro a 2 de janeiro 
Feriado de Carnaval: 28 de fevereiro e 1 de março 
Férias da Páscoa: 11 a 18 de abril 
 
1. Funcionamento dos Cursos Anuais 
 
1.1. As turmas são estruturadas por níveis (Primary/Juniors: 1º ciclo; A1: iniciação; A2 e A2+: elementar; B1e B1+: intermédio; B2/B2+: 
intermédio superior; C1/C1+/C2 - avançado) seguindo os programas do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 
1.2. Os novos alunos com conhecimentos da língua devem submeter-se a avaliação diagnóstica, fazendo um teste para definir o nível 
mais adequado. No caso das crianças estas serão colocadas conforme o ano escolar que frequentam e conforme o conhecimento e 
dificuldade na língua avaliadas pelo professor. 
1.3. As turmas são constituídas com um mínimo de 6 alunos, sendo o máximo de 16. 
1.4. Os horários são enviados por e-mail para todos os alunos inscritos no início de setembro. No caso de estarem disponibilizados 
mais do que um horário para o mesmo nível, os pais ou aluno adulto deverá informar a secretaria da sua opção até dia 14 de Setembro. 
Horários com a frequência de menos de 6 alunos poderão ser cancelados. 
1.5. Os professores para além da habilitação superior são qualificados para o ensino de línguas (CELTA/TELFL). 
1.6. Nas aulas é usada somente a língua de estudo. 
1.7. Os alunos devem adquirir os livros de apoio e trazê-los para as aulas. Não são fornecidas fotocópias dos livros. 
1.8. Os alunos têm semanalmente trabalho para casa. Caso este não seja realizado regularmente, a Bristol School contata os pais. 
1.9. Para otimizar a aprendizagem, o número de faltas não deve exceder 10% das aulas previstas. Em caso de 3 faltas não justificadas, 
a Bristol School contacta os pais/alunos adultos. 
1.10. No caso de falta do professor, os pais/alunos adultos são avisados e a aula cancelada será compensada o mais cedo possível. A 
direção pedagógica poderá optar pela substituição do professor. 
1.11. Toda a correspondência da Bristol School é enviada por e-mail para os pais/alunos. Para tal agradecemos a atualização do e-mail 
na secretaria. 
 
2. Avaliação 
 
2.1. A aprendizagem é avaliada de forma contínua pelo professor e através de testes escritos e avaliação oral ao longo do ano. Todos 
os alunos são informados da data do teste na sala de aula e é enviado um e-mail para os pais com a data da marcação do teste. 
Se o aluno faltar ao teste, só poderá realizá-lo em outra data da mesma semana, a marcar na secretaria. 
2.2. No final de cada semestre os pais recebem um relatório de avaliação escrito (School Report) que é enviado por e-mail (datas de 
envio de School Report - 1ºsemestre: 15.02.2022 / 2ºsemestre: 05.07.2022). 
Os pais podem falar com o professor em horário a marcar na secretaria. 
2.3. Para passar de nível os alunos devem ter média de 60% nos testes (nota mínima). Participação, atitude na aula e trabalhos de 
casa são também tidos em conta. Não há testes extras de recuperação de nota.  
No final do ano letivo os alunos com aproveitamento têm um Certificado onde consta o nível frequentado e a avaliação final. 
Grading/Avaliação: A (de 80% a 100%) - very good/muito bom; B (de 70% a 79%) - good/bom; C (de 60% a 69%) - 
satisfactory/suficiente; D (menos de 60%) - poor / insuficiente 
 
3. Exames internacionais 
 
3.1. Sendo a Bristol School um “Authorized Centre” de Cambridge Assessment English, os alunos podem candidatar-se a exames que 
conferem diplomas internacionais: B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency. 
3.2. É feita na sala de aula uma prova de seleção (“mock examination”) para todos os alunos dos níveis B1/B2/C1/C2, a fim de serem 
propostos a exame. 
3.3. Os exames da Universidade de Cambridge são em junho e têm lugar na Bristol School. As inscrições decorrem em março.  
3.4. Os alunos que fazem exame em junho devem pagar a mensalidade de junho por inteiro. 
 
4. Pagamento e devoluções 
 
4.1. A frequência do curso obriga ao pagamento da inscrição/renovação de inscrição no início do ano letivo. Esta não é reembolsável 
em caso de desistência. 
4.2. As faturas das propinas são enviadas para o e-mail no início de cada mês conforme a sua opção de pagamento (mensal, trimestral 
ou anual). Também é enviada fatura dos livros e estes são entregues aos alunos na sala de aula pelo professor. 



Pode optar pelo pagamento na secretaria do Instituto em numerário, cartão de débito ou por transferência bancária através do IBAN: 
PT50 0160 0100 0077 4300 0079 4 (Novo Banco) com a obrigação de nos remeter o comprovativo tendo na sua descrição o número 
da fatura.  
4.3. Os feriados oficiais, férias previstas e as faltas dos alunos, durante o ano ou no mês de junho, não conferem direito a desconto ou 
isenção de pagamento, nem a compensação de aulas. 
4.4. Os alunos com pagamento de propinas em atraso só receberão o diploma da Bristol School ou de Cambridge após a liquidação do 
valor em débito. 
4.5. O valor do curso é devolvido na totalidade se o curso não se realizar. 
4.6. A desistência do curso não implica outros custos além das mensalidades dos meses frequentados, desde que essa intenção seja 
comunicada com 1 mês de antecedência junto da secretaria.  
 
5. Reclamações 
 
As queixas e reclamações podem ser apresentadas junto da direção por escrito, através de e-mail ou carta, ou utilizando o Livro de 
Reclamações.  
 
6. Recomendações 
 
Pontualidade 
Os alunos devem ser pontuais no início das aulas e após os intervalos, para que eventuais atrasos não prejudiquem a aprendizagem 
individual e do grupo. 
 
Participação nas aulas 
Recomenda-se a todos os alunos que não falem Português durante a aula para potenciar a imersão na língua estrangeira e o treino da 
oralidade. 
 
Livros 
Na capa dos livros da Bristol School há um código coberto a cinzento que deve ser raspado para ser visualizado e que dá acesso a uma 
plataforma on-line. Para ter acesso basta fazer o registo com o seu código seguindo as instruções dadas. Esta plataforma contém os 
áudios e vídeos referentes aos exercícios dos livros assim como outros exercícios e práticas com a matéria do nível frequentado.  
Aconselhamos o aluno a utilizar este recurso porque toda a prática e trabalho extra é sempre importante para uma maior evolução 
na aprendizagem de uma língua. 
 
Telemóveis 
Os alunos devem desligar os telemóveis durante as aulas e guardá-los na pasta ou colocá-los na mesa do professor.  
Não é permitido filmar ou fotografar nas instalações da Bristol School sem autorização.  
 
Intervalos 
Os alunos não devem abandonar as instalações da Bristol School durante os intervalos das aulas sem autorização dos pais. Não nos 
responsabilizamos pelos alunos que saiam do instituto durante o intervalo ou antes da aula terminar.  
 
Biblioteca 
A biblioteca da Bristol School tem uma diversidade de livros didáticos e de literatura em língua estrangeira. Para empréstimo, deverá 

contactar a secretaria e deixar um depósito de €5, que é devolvido no ato da entrega. O professor poderá aconselhar literatura 

adequada ao nível e idade do aluno. 

Sugerimos que os alunos escolham um livro para ler nas férias de Natal, Páscoa e férias de Verão.   

 
Internet 
A rede wi-fi é de livre acesso aos alunos da Bristol School. 
 
Não é permitido fumar na Bristol School 
 
 
Horário da Secretaria: 2ª a 6ª / 15.00 - 20.00    
 
 
 

BOM ANO LETIVO! 
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www.bristolschool.pt 296629227 pontadelgada@bristolschool.pt 

 

 


