
 
  

      
      

COLÉGIO NOVO DA MAIA 
Setembro/2020  

COLÉGIO NOVO DA MAIA 



 
 

“Qualidade no Sucesso que permita, pela exploração de todas as nossas potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor” in PE 1 

 

Regimento da CNM ACADEMY 
 
 

PREFÁCIO 

O Colégio Novo da Maia (CNM) dispõe de um conjunto de atividades extracurriculares, a 

definir pela direção no início de cada ano letivo. Estas atividades extracurriculares regem-

se como base o artigo n.º 11 do Regulamento Interno do CNM e complementado pelo 

respetivo Regimento das Academias CNM, designado por CNM ACADEMY. 	

A CNM ACADEMY tem como finalidade a exploração de todas as nossas potencialidades 

como uma instituição de ensino de referência através do Colégio Novo da Maia e a 

promoção com qualidade, rigor e dedicação, num ambiente propício à promoção e 

desenvolvimento de Atividades Extra Curriculares (AECs) de apoio ao CNM e à 

comunidade educativa em geral. 

A CNM ACADEMY desenvolve atividades extracurriculares fora da sala de aula 

vocacionadas nas áreas artísticas, culturais, desportivas e recreativas, com carácter lúdico, 

educativo e social, contribuindo para o desenvolvimento pessoal da criança numa 

construção conjunta de um mundo melhor. 

A CNM ACADEMY tem como referência os quase 20 anos da pedagogia e metodologia de 

ensino do Colégio Novo da Maia edificado no seu Projeto Educativo e os seus três 

princípios estruturantes: 

Liberdade, Responsabilidade e Solidariedade 

“Aqui construímos uma Escola Nova, capaz de criar compromissos, para que cada indivíduo consiga 

desenvolver um projeto claro de vida, para se tornar plenamente Pessoa, comprometendo-se com a 

sociedade, tornando-se assim um cidadão participativo e com consciência critica.” 

      – In Brochura de Apresentação Colégio Novo da Maia 

As Atividades Extra Curriculares (AECs) inserem-se numa estratégia alargada de 

articulação entre o funcionamento do Colégio e a organização de respostas sociais no 

domínio do apoio à família/comunidade escolar. As atividades extracurriculares são de 

caráter facultativo e de natureza artísticas, culturais, desportivas e recreativas, com 

carácter lúdico, educativo e, visando o aproveitamento criativo e formativo dos tempos 

livres dos alunos potenciando os mesmos. Devem ser encaradas como um caminho de 

formação, de acordo com as opções e as capacidades de cada um, favorável ao 

desenvolvimento dos sentimentos de autonomia, cooperação, liberdade, responsabilidade 

e solidariedade.  



 
 

“Qualidade no Sucesso que permita, pela exploração de todas as nossas potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor” in PE 2 

“As crianças explorem o mundo que as rodeia, criando universos que conseguem dominar, desenvolvendo a 

criatividade, a autoconfiança e a resiliência necessárias para lidar com as incertezas e mudanças aceleradas 

que o futuro lhes reserva.” 

   – In Plano Nacional das Atividades Extracurriculares/ Enriquecimento Curricular 

Estas atividades podem dar um contributo enorme para o enriquecimento cultural, social e 

cívico, bem como um forte desenvolvimento físico e/ou psicológico. Contudo, devem 

adequar o tipo de atividade à personalidade da criança e dosear o número de atividades 

extracurriculares consoante a carga semanal que as crianças já têm.  
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OBJETIVOS	/	METAS	

	

CAPÍTULO	I	

	

INSCRIÇÕES	E	ADMISSÃO	

	

a) As inscrições iniciais nas atividades extracurriculares da CNM ACADEMY decorrem 

durante o mês de setembro até o dia 15 de outubro; 

b) As inscrições ao longo do ano em qualquer atividade tem que ser efetuado até ao 

dia 15 do mês anterior à alteração sabendo que, só produzirá efeitos a partir do 

mês seguinte; 

c) Para cada atividade estão definidas as idades para quem se destina as 

aulas/atividades/sessões; 

d) A inscrição numa atividade extracurricular carece do preenchimento de formulário 

on-line até a data indicada na circular no inicio de cada ano letivo ou do 

preenchimento de um formulário próprio disponível na secretaria do Polo II (para os 

alunos a partir do 1º ano até o ensino secundário)/ Polo I (para os alunos da creche 

e pré-escolar) do CNM (também está disponível na área reservada do nosso site) 

contudo, é obrigatório, ser entregue na secretaria correspondente; 

e) Os alunos que transitam do ano letivo anterior têm prioridade na ordem de inscrição 

sob os alunos novos;  

f) Os restantes alunos são admitidos por ordem de inscrição; 

g) Uma vez preenchidas as vagas existentes, os alunos transitam para uma lista de 

espera; 

h) No mês de setembro decorrerem as aulas experimentais, quando possível, por 

marcação, podendo ser cobrado o respetivo valor por uma aula experimental; 

i) O funcionamento das atividades está dependente do número mínimo de inscrições. 
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ORGANIZAÇÃO	DAS	ATIVIDADES	

 
CAPÍTULO	II	

	

FREQUÊNCIA	DE	AULAS	/	ASSIDUIDADE	

	

a) as atividades da CNM ACADEMY têm início no mês de setembro e decorrem até o 

final do mês de junho; 

b) Estas atividades funcionarão em datas a definir no início de cada ano letivo, 

sujeitando-se às condições e especificidades apresentadas. 

c) O ano letivo contempla três interrupções, sendo uma semana nos períodos do Natal 

e Páscoa e três dias no período do Carnaval. Não são efetuadas quaisquer 

reposições dos feriados; 

d) As aulas/atividade/sessões são lecionadas de acordo com a periodicidade e 

duração de cada atividade conforme anexo I do presente regimento;  

e) As faltas dadas pelo aluno não conferem o direito à reposição da aula nem à 

compensação desta pelo professor; 

f) As faltas dadas pelo professor são, obrigatoriamente, compensadas por este ou por 

um professor igualmente habilitado. Os encarregados de educação serão avisados 

antecipadamente acerca do dia, hora e local da aula de compensação; 

g) Não serão admitidas interrupções ou desistências ao longo do ano letivo, a não ser 

por motivo devidamente justificado (acidente, doença ou transferência para outro 

estabelecimento de ensino) e aprovado pela direção a partir de Outubro; 

h) A desistência ou interrupção temporária da frequência das aulas pelo aluno, não 

obriga ao reembolso de qualquer importância já paga; 

i) O cancelamento de qualquer atividade carece do preenchimento de um formulário 

próprio disponível na secretaria do Polo II (para os alunos a partir do 1º ano)/ Polo 

I (para os alunos da creche e pré-escolar) do CNM (também está disponível na área 

reservada do nosso site) contudo, é obrigatório, ser entregue na secretaria 

correspondente até ao dia 15 do mês anterior à alteração sabendo que, só 

produzirá efeitos a partir do mês seguinte, ou seja, o E.E. cancela a atividade no 

dia 15/10 e o aluno deixará de frequentar a partir do dia 01/11. 
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CAPÍTULO	III	

	

FUNCIONAMENTO	

	

a) Todas as atividades têm um máximo de inscrições variável de acordo com a sua 

natureza; 

b) As atividades têm início durante a primeira semana de aulas de setembro, e 

terminam no final do mês junho; 

c) Uma vez iniciadas e depois interrompidas após aprovação da direção, as atividades 

não podem ser retomadas no mesmo ano letivo; 

d) É obrigatório, em todas as atividades desportivas, o uso de equipamento adequado, 

de acordo com as normas apresentadas, no início da atividade, pelo professor 

responsável; 

e) A aquisição do equipamento referido no ponto anterior é da responsabilidade do 

encarregado de educação; 

f) Todos os horários estão sujeitos a reajustamentos; 

g) podendo passar de uma situação presencial para on-line caso haja alguma situação 

imprevista; 

h) A CNM ACADEMY terá, ao longo do ano letivo, um momento para partilha / 

apresentação à comunidade escolar; 

i) Algumas especificidades de cada aula/atividade/sessão serão informadas 

diretamente pelos professores de cada área e modalidade da CNM ACADEMY 
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CAPÍTULO	IV	

	

PAGAMENTOS	

a) O	pagamento	da	mensalidade	deverá	ser	efetuado	segundo	as	normas	do	Regulamento	

Interno	Geral;	

b) Quando	 os	 alunos	 frequentam	 a	 atividade	 durante	 o	período	 experimental	 (mês	 de	

setembro)	a	mesma	será	paga;	

c) Não	serão	efetuados	quaisquer	descontos	em	caso	de	feriados	e	ou	interrupções	letivas;	

d) A	falta	de	pagamento	da	atividade	durante	um	mês	dá	lugar	à	saída	do	aluno	no	mês	

seguinte;	

e) Desistências	 devem	 ser	 comunicadas,	 por	 escrito,	 na	 secretaria	 do	 Colégio	Novo	 da	

Maia	ou	 (através	do	 correio	eletrónico:	 academy@colegionovodamaia.pt),	 até	ao	dia	

dez	 de	 cada	mês,	 tendo	 efeito,	 apenas	 a	 partir	 do	mês	 seguinte	 após	 aprovação	 do	

requerimento	 à	 direção	 (à	 exceção	 do	 último	 mês	 –	 junho	 –	 que	 é	 de	 frequência	

obrigatória);	

f) O	pagamento	da	mensalidade	das	atividades	extracurriculares	é	processado	de	acordo	

com	o	preçário	(anexo	I)	estabelecido	no	início	de	cada	ano	letivo.	

	

	

CAPÍTULO	V	

	

DISPOSIÇÕES	ESPECÍFICAS	

	

a) As	regras	particulares	 	de	cada	área	e	modalidade	das	atividades	da	ACADEMY	CNM	

são	fixadas	por	cada	professor	de	acordo	com	a	aula/atividade/sessão;	

b) As	presenças	de	cada	aula/atividade/sessão	são	marcadas	internamente	pelo	sistema	

num	ficheiro	partilhado	com	as	secretarias/tesourarias	e	os	professores;	

c) Os	alunos	são	avaliados	semestralmente	e	por	escrito	sobre	a	sua	evolução	ao	longo	do	

ano	letivo(Janeiro/Junho);		

d) A	avaliação	é	qualitativa	e	de	acordo	com	a	seguinte	escala:	Insuficiente/	Suficiente/	

Bom/	Muito	Bom;	

e) O	atendimento	aos	Encarregados	de	Educação	é	feito	sempre	que	solicitado,	a	partir	de	

uma	marcação	prévia	por	e-mail:	academy@colegionovodamaia.pt	
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 Anexo I- Ofertas das Academias do CNM (Horários e Preçário) 
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Mensalidade

Modalidade Duração Aulas/Sessões 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€)
Oficina das Artes 90 minutos 16:00-17:30h 30,00

ESCALÃO NÍVEL LOCAL 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€)

Pre-Class BCL 3 e 4 anos (1x semana) CNM 15h30 (BCL3)

16h30 (PP4)
Pré Primary 5 anos (2x 

semana) CNM 15h30 15h30 47,50

Class Examination Primário CNM 16h30 16h30 52,50
Level 1 CNM 17h30 17h30 57,50
GRAU I CNM 18h30 17h30 63,00
GRAU II CNM 18h30 18h30 67,50
GRAU III CNM 19h30 19h30 75,00
GRAU IV CNM 19h30 19h30 80,00

GRAU V CDP 18h45-19h45 18h40-20h10 82,50

GRAU VI CDP 87,50
Pré Intermédio CDP 95,00
INTERM. CDP 20h00-21h30 20h00-21h30 19h20-21h30 19h20-21h30 97,50

AV CDP 97,50
5º CDP 14h30-18h25 14h30-18h30 14h30-17h40 90,00
6º CDP 14h30-18h25 14h30-18h30 16h10-19h20 95,00
7º CDP 100,00
8º CDP 105,00

ESCALÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€)
Contemporânea A partir dos 9 Anos de idade. 75 minutos 17h30-19h00 35,00

ESCALÃO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€)
Multi 15h45-16h30    31,50

Designação 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€)
17h30-18h15 1x sem. 25,00

17h30-18h15 1x sem. 25,00

Hip Hop Teen    18h30-19h15 18h30-19h15 1x sem. 25,00; 
2xsem. 40,00

Língua Nível Carga Horária 
Semanal 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€)

A1.1
3.º e 4.º anos

A1.2
5.º ano

A2
6.º e 7.º anos

B1.1
8.º ano
B1.2

9.º ano
B2.1

10.º ano
B2.2

11.º e 12.º anos
70,00

ALEMÃO Iniciação 1 x 90 min. Horário a ser disponibilziado mediante número de inscrições 60,00

1 x 90 min. 17:00-18:40

65,00

1 x 90 min. 
18h00 - 19h40
(preferencial) 70,00

1 x 90 min. 17.30- 19.00

17.30 -19.00 60,00

65,00

1 x 90 min. 17.30- 19.00 65,00

1 x 90 min. 

CNM ACADEMY
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES : Horários e Precário

ANO LETIVO 2020/2021

AREAS Horário: Dias da Semana

NOTA IMPORTANTE: TODAS AS AULAS SERÃO ON-LINE VIA TEAMS TENDO EM CONTA A SITUAÇÃO DE SEGURANÇA.

INGLÊS

1 x 90 min. 

Ciclo

31,50

Graus
Nota Importante: Sábado: 11h/12h-  Grau III e IV- Barra no Solo (on-line) e no CDP-Demi Point p/ Grau IV

Nota Importante: Sábado: 10h/11h-Barra no Solo (on-line)  + 12h45/13h45  no CDP-Demi Point p/ Grau V

Majors
Nota Importante: Sábado 10h00-12h30

Articulado

Dance School-MULTIDANCE  

Alunos do 23º CEB

Alunos Pré-Escolar (1x semana)

17:30 – 19:00 

Dance School-Dança Contemporânea  

ARTS
OFICINA das ARTES do Colégio Novo da Maia 

ARTES

Ciclo

Oficina das Artes: Os alunos devem ter o seu próprio material  para as aulas, dado a situação de segurança nas aulas/sessões. Mediante a natureza do projecto o professor irá definir os materiais.

DANCE
Ballet School- Centro de Dança do Porto

Dance School-RP Academy-HIP HOP INTERNATIONAL - PORTUGAL   
Ciclo/Anos

Hip Hop Kids Alunos do 1º e 2º Ano /CEB
Alunos do 3º e 4º Ano/ CEB

LANGUAGES
Academia das Línguas do Colégio Novo da Maia  

17h-18h30 60,00

1 x 90 min. 
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Ciclo Duração Aulas 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€)

YOGA PRE 45 minutos 16h00-16h45 30,00

Instrumental Aulas individuais 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€)
BATERIA 45 min. p/semana 14h00-19h00 14h00-19h00 60,00
BAIXO ELÉTRICO 45 min. p/semana 14h00-17h15 14h00-17h15 14h00-17h15 14h00-17h15 14h00-17h15 60,00
GUITARRA ELÉTRICA 45 min. p/semana 14h00-17h15 14h00-17h15 14h00-17h15 14h00-17h15 14h00-17h15 60,00

UKULELE
(em grupo limitado)

16h45- 17h30      
    (3º e 4º Anos)

 16h45- 17h30     
    (2º ciclo)

 17h15- 18h00      
     (1º e 2º 

Anos)
 16h00- 16h45     

    (3ºciclo )
1x sem. 12,50

Classe de Instrumento
Piano 45 m 45 min. p/semana 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 60,00
Piano 30 m 30 min. p/semana 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 50,00
Violino 45 min. p/semana 14h00-19h00 60,00
Viola/Guitarra Clássica 45 min. p/semana 60,00
Voz 45 min. p/semana 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 14h00-18h30 60,00

STEEAM LABS Modalidades (LABS) Sessões 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Workshop

WORKSHOP 20€ a 50€

Informações Treinos 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€ )

ATLETISMO 17h15-18h15 17h00-18h00 17h15-18h15
1x sem. 22,00; 
2xsem. 30,00; 
3xsem. 38,00

BADMINTON Alunos do 1º ciclo ao Secundário 2x semana 17h00-18h00 18h00-19h00 35,00

Alunos do 2º Ciclo ao  Secundário 2x semana 17h00-18h00 18h00-19h00 35,00

Modalidade Divisão Aula Treinos 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€ )

Pré (2 e 3 anos)
1x semana                  

2x semana
17h-17h30         

 (2 e 3 anos)
16h30-17h00         
      (2 e 3 anos)

22,00                              
        32,00

Pré (4 e 5 anos) 1x semana                  
2x semana

17h45-18h15     
  (4 e 5 anos)

17h00-17h30     
  (4 e 5 anos)

22,00                              
        32,00

1º ciclo 1x semana                  
2x semana

17h00-17h45 16h30-17h15
25,00                              

        35,00

2º e 3º ciclo 1x semana                  
2x semana 18h00-18h45 17h30-18h15

25,00                              
        35,00

2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA Mensalidade (€ )
16:45-17:30 16:45-17:30

 17:00-18:00 17:00-18:00

16:00-17:00 17:00-18:00
17:00-18:00 17:00-18:00
17:00-18:00 17:00-18:00

17:00-18:00 16:00-17:00

NATAÇÃO Natação + 3 Anos 1xsem. Ou 2xsem. 1x sem. 20,00; 
2xsem. 26,00

A CNM ACADEMY E /OU COORDENADORA DO GRUPO DAS LÍNGUAS ENTRARÁ EM CONTACTO COM OS E.E. DOS ALUNOS INSCRITOS PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS.

17:00-18:30 65,00

60,00

ESPANHOL
Iniciação 1 x 90 min. 15:00-16:30 60,00

Continuação 1 x 90 min. 

FRANCÊS Iniciação 1 x 90 min. 17:30 – 19:00 

Para mais informações: https://www.colegionovodamaia.pt/cnm-academy

E-mail: academy@colegionovodamaia.pt

AVANÇADO       
EXPERT              

COMPETIÇÃO (Sub-8)
O COORDENADOR DO CLUBE/DRAGON FORCE CNM ENTRARÁ EM CONTACTO COM OS E.E.DOS ALUNOS INSCRITOS PARA AGILIZAR QUALQUER SITUAÇÃO.

HORÁRIOS DISPONÍVEIS NO GINÁSIO SOLINCA PRÉ-INSCRIÇÃO CNM e/ou 
INSCRIÇÃO BALÇÃO SOLINCA.

*Todas as AECs tem min. para iniciar atividade e máx. de segurança, se não for atingido o min. ou atingido o máx. serão informados pela CNM ACADEMY.

FUTEBOL

INICIAÇÃO         

1x sem. 35,00; 
2xsem. 45,00; 
Competição 

40,00

BÁSICO               

INTERMÉDIO     

ACADEMIA de KARATÉ 

KARATÉ

KARATÉ: Por questões de segurança da modalidade haverá separação por ciclo com distribuição por mais que um professor.
FUTEBOL: DRAGON FORCE CNM

Nota Importante: Inscrição: 70,00€      Renovação:35,00€

SPORTS

CLUBE DESPORTIVO CNM

TENNIS DE MESA
Tennis de Mesa: Os treinos só começam na primeira semana de Outubro.

SCHOOL OF ROCK

MUSIC SCHOOL

MUSIC SCHOOL

Aulas individuais 

O COORDENADOR DA ATIVIDADE ENTRARÁ EM CONTACTO COM OS E.E. DOS ALUNOS INSCRITOS PARA AGILIZAR O MELHOR HORÁRIO.

Alunos do Pré ( a partir dos 5 anos) ao Secundário

a designar

MUSIC
SCHOOL OF ROCK

SCIENCES

OS STEEAM LABS IRÃO FUNCIONAR COMO WORKSHOPS AO LONGO DO ANO COM INSCRIÇÃO MENSAL. 

SCIENCE, TECNOLOGY, ECONOMICS, ENGINEERING, ARTS, MATH a designar

LEISURE

YOGA-Happy Mind_Healthy Life


