Comunicação n.º 4/2016-2017

11.ª edição do Regulamento Interno
Estimada Comunidade Escolar da Associação Ester Janz,
Informamos que entrará em vigor na 5.ª-feira, dia 13 de abril, a 11.ª Edição do Regulamento
Interno da Associação Ester Janz.
Esta nova edição do Regulamento Interno vem substituir a que se encontrava em vigor desde 18
de abril de 2016, atualizando-a face à legislação entretanto publicada e bem assim à realidade
escolar da Associação Ester Janz, inclusive, à sua nova estrutura diretiva, produzindo efeitos a
partir deste momento do 2.º período do ano escolar de 2016/2017.
Para simplificar, identificamos na tabela que se segue as normas do nosso Regulamento Interno
que foram revistas. De entre as alterações introduzidas no normativo, gostaríamos de realçar as
referentes às mensalidades, explicadas na Informação n.º

18-2016/2017, relativa

aos

procedimentos de renovação dos contratos de prestação de serviços.
Gostaríamos de realçar que na tabela que se segue também estão identificadas a negrito as
normas que entrarão em vigor apenas no próximo ano letivo de 2017/2018, mantendo-se em
vigor, nesse domínio a redação constante da 10.ª edição.
Informamos que nos anexos ao Regulamento Interno foi incluído o Calendário Escolar em vigor
no corrente ano letivo que não figurava da 10.ª edição. O calendário referente ao próximo ano
letivo de 2017/2018 será incluído quando o Ministério da Educação e Ciência publicar o
calendário oficial.
Neste particular gostaríamos de realçar que foi decidido adicionar os seguintes dias de
encerramento ao nosso Calendário Escolar:
•

a 6.ª-feira, dia 1 de setembro de 2017 e dias 30 e 31 de agosto de 2018, conforme
explicado na Informação n.º 18-2016/2017

•

a 2.ª-feira, dia 12 de fevereiro de 2018, que antecede o dia de Carnaval, a 13 de
fevereiro de 2018, que, como é sabido, é um dia feriado para a Associação Ester Janz,
por força da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável ao nosso setor de atividade.

Concluímos, salientando que estará disponível para consulta, na Secretaria da Associação Ester
Janz, uma versão impressa desta nova edição do Regulamento Interno, bem como uma outra
que identifica todas as alterações introduzidas. Mais informamos que o ficheiro com a 11.ª
edição do Regulamento Interno da Associação Ester Janz estará disponível para consulta e
download no nosso site em www.ester.janz.pt
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Normas alteradas

Alteração – 11.ª edição

artigo 1.º - Âmbito de aplicação

Atualização do n.º 3

artigo 6.º - Apoios Pedagógicos –
Serviços de Psicologia e
Educação Especial
artigo 8.º - Condição de
Admissão

Atualização dos n.ºs 1 e 2 alíneas b), d) e g) e do
n.º 3
Introdução das alíneas c) e h) do n.º 2
Atualização do n.º 1 para contemplar a exigência
de, pelo menos um progenitor ser Associado e a
possibilidade de manutenção dessa qualidade
após a frequência pelo(s) Educando(s), mediante
o pagamento da quota anual
Introdução no n.º 1 da alínea h) e renumeração da
anterior alínea h) que passa para i)
Alteração da epígrafe, para contemplar “Contrato
de Prestação de Serviços”
Introdução de 3 alíneas para concretizar o teor do
n.º 3
Atualização do n.º 3 alínea g)
Introdução do n.º 7
Atualização das seguintes normas para incluir
precisões: n.º 11, n.º 16 e n.º 21
Introdução do n.º 23
Inclusão no n.º 4 da menção à natação, a título de
exemplo
Atualização do n.º 4, para determinar que a
comunicação tem de ser sempre por escrito.
Atualização do n.º 1

artigo 10.º - Critérios de Admissão
artigo 12.º - Admissão e Matrícula
– Contrato de Prestação de
Serviços
artigo 14.º - Processo Individual
do Aluno
artigo 15.º - Mensalidades

artigo 16.º - Outros Pagamentos
artigo 18.º - Entrada e Saída do
Recinto Escolar
artigo 19.º - Permanência nas
Instalações
artigo 20.º - Horários
artigo 24.º - Fardamento
artigo 25.º - Alimentação
Artigo 26.º - Saúde

artigo 29.º - Objetos Propriedade
da AEJ e dos Alunos
artigo 30.º - Caixa de Sugestões,
Reclamações e Elogios
artigo 35.º - Admissão na Creche
artigo 36.º - Atividades e
Organização Escolar na Creche
artigo 37.º - Mensalidades na
Creche

artigo 42.º - Atividades de
Colónia de Férias na Creche
artigo 45.º - Atividades,
Organização Escolar e Avaliação
no Pré-Escolar
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Atualização do n.º 1
Atualização do n.º 2 e do n.º 5
Atualização do n.º 4
Atualização dos n.ºs 4, 5 para precisar a
obrigatoriedade de entrega de Declaração
Médica e do n.º 6 referente à administração de
medicamentos
Introdução do n.º 3
Introdução do n.º 4, referente ao Livro dos Elogios
Introdução do n.º 3
Introdução do n.º 5
n.º 2 - redução em 2,5% das percentagens a
aplicar sobre o rendimento per capita nos 3.º, 4.º 5.º
e 6.º escalões
Atualização do n.º 3 e do n.º 4
Introdução do n.º 3 – obrigatoriedade da utilização
do fardamento
Atualização dos n.ºs 1, 2, n.º 6 alínea d), n.º 8, n.º 11
alínea a), n.º 12
Introdução do n.º 13
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2017/
2018

Normas alteradas
artigo 46.º - Mensalidades no PréEscolar

artigo 51.º - Atividades de
Colónia de Férias no Pré-Escolar
artigo 59.º - Entrada na Sala de
Aula no 1.º Ciclo
artigo 62.º - Faltas no 1.º Ciclo
artigo 64.º - Avaliação e
Aprovação
artigo 68.º - Colónia de Férias no
1.º Ciclo
artigo 70.º - Vigência, Aplicação
e Alteração do Regulamento
Interno
Anexos

Minutas

Alteração – 11.ª edição

entrada
em vigor

n.º 2 - redução em 2,5% das percentagens a
aplicar sobre o rendimento per capita nos 3.º, 4.º 5.º
e 6.º escalões
Atualização do n.º 3 e do n.º 4
Introdução do n.º 3 – obrigatoriedade da utilização
do fardamento
Atualização do n.º 2
Introdução do n.º 5
Eliminação da alínea g) do n.º 4
Atualização do n.º 8 e do n.º 12.
Revisão do n.º 11 à luz do Decreto-Lei n.º 17/2016,
de 4 de abril
Introdução do n.º 3 – obrigatoriedade da utilização
do fardamento
Atualização no n.º 1

2017/
2018

A - Inserção das Tabelas de Mensalidades e
Preçário para 2017/2018; remoção dos referentes a
2015/2016
B - Remoção do Calendário Escolar referente a
2015/2016; Inserção do referente a 2016/2017
Revisão das seguintes minutas:
6 - Minuta de Desistência de Frequência de
Atividade Extracurricular
16 - Minuta referente à Informatização e
Tratamento de Dados dos Alunos
19 - Minuta de Comunicação de Realização de
Atividades ou Ações de Sensibilização - Visita
de Estudo, Passeio, outra
22 - Minuta de Opção pelo Prolongamento do
Horário no 1.º Ciclo
24 - Minuta de Inscrição nas Atividades
Extracurriculares
Introdução das seguintes minutas:
26 - Minuta de Informação aos Encarregados de
Educação – Creche e Pré-Escolar
27 – Minuta de Informação aos Encarregados de
Educação – 1.º Ciclo

O Conselho Executivo da Associação Ester Janz encontra-se à disposição para prestar todos
os esclarecimentos que se venham a revelar necessários relativamente a este ou qualquer
outro assunto.
Lisboa, 13 de março de 2017
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