
Preçário
Ano letivo

2022/2023

Matrícula (valor pago no ato da sua formalização) 395,00 €

Renovação de matrícula (valor pago no ato da renovação) 250,00 €

Mensalidade (de setembro a agosto) 395,00 €

Mensalidade de agosto 35,90 €/mês

Notas:

● No caso de inscrições de irmãos, realizamos 20% de desconto na mensalidade do 1.º filho

inscrito. Este desconto não se aplica ao valor da matrícula e é válido durante a frequência do

irmão mais velho.

Não acumulável com outros descontos em vigor.

● O pagamento da anuidade confere um desconto de 2,5%.

● A mensalidade do mês de agosto é paga em 11 mensalidades, de setembro a julho. Este valor

acresce à mensalidade regular.

Sempre que o pagamento ocorrer fora do intervalo de tempo definido (após dia 8 de cada mês), será

aplicada uma multa nos seguintes termos:

Pagamento entre os dias 9 e 15 de cada mês 25,00 €

Pagamento entre os dias 16 e 20 de cada mês 28,00 €

Pagamento após o dia 21 de cada mês 35,00 €

Material pedagógico (pago com as mensalidades de outubro, janeiro e abril)

Creche 25,00 €

Pré-escolar 35,00 €

1.º Ciclo 50,00 €

Terapias e apoios 60,00 €

Manuais escolares (encomendados anualmente, pelo Colégio, o seu valor varia de

acordo com os manuais adotados)
variável

Fardas

Bibe 30,00 €

Pólo manga curta 12,00 €

Pólo manga comprida 14,00 €

Casaco 23,00 €
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Panamá/ Boné 8,00 €

Prolongamento (valor pago pela permanência dos alunos, no colégio, após a 18h00)

Mensal até às 19h00 60,00 €

1-3 dias 20,00 €

4-8 dias 30,00 €

9-14 dias 40,00 €

15-22 dias igual ao mensal

Mensal até às 20h00 15,00 €/hora

Inscrição atividades extracurriculares 10,00 €

Mensalidade atividades extracurriculares 45,00 €

Apoios técnico-pedagógicos (Terapia da fala, Terapia ocupacional e Psicologia) 20,00 €/ sessão

Programa de Apoio ao Estudo

Inscrição 150,00 €

Mensalidade (de setembro a julho) 280,00 €

Programa de Atividades Lúdico-pedagógicas

Inscrição 150,00 €

Mensalidade (de setembro a julho) 280,00 €

Nota:

● A mensalidade do mês de julho dos programas de apoio ao estudo e atividades

lúdico-pedagógicas é paga em 10 mensalidades, de setembro a junho. Este valor acresce à

mensalidade regular destes programas.

Colónias de férias (para alunos externos)

Inscrição 30,00 €

Mensalidade 150,00 €/semana

Desistências

com aviso prévio de 30 dias 195,00 €

sem aviso prévio 395,00 €

Visitas de estudo

As visitas de estudo são agendadas durante o ano letivo conforme programa do ano. As mesmas são

cobradas juntamente com a mensalidade do mês em que ocorrem e o seu valor é variável.
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