PLANO DE MENSALIDADES 2022/2023
Descrição

Valor

Observações

Pré-inscrição

40€

Este valor não é reembolsável.

Inscrição

280€

Inclui seguro escolar.

Renovação da inscrição

200€

Tem lugar no mês de fevereiro.

MATRÍCULAS

Propina
Mensal

VALÊNCIA

Propina
semestral
(2%de desconto)

Propina
anual
(3%desconto)

CRECHE

360€ x 12

2116,80€ x 2

4190,40€

PRÉ-ESCOLAR

375€ x 12

2205€ x 2

4365€

1º CICLO

390€ x 12

2293,20€ x 2

4539,60€

SAÚDE E HIGIENE
HORÁRIO ALARGADO

• Currículo base (orientações do ministério da educação); Inglês (diário); Espaço d’artes;
Música; Ed. Física; Drama/Teatro musical; Educação emocional; Programação; Yscience
(1º ciclo); Sala de estudo (1º ciclo).
• Fraldas e produtos de higiene; Roupa de Cama do Colégio; Bibes (expressão plástica); Apoio
psicopedagógico; Rastreio de terapia ocupacional e da fala.
• Acompanhamento das 7h30 às 19h30.

SERVIÇOS

Descrição

Propina mensal

ALIMENTAÇÃO

Inclui o almoço e o lanche da
manhã e da tarde
Transporte coletivo de
crianças por empresa
homologada
Inclui uma oferta variada que
engloba áreas como a música,
o desporto, o xadrez, etc.
De uso diário e obrigatório

115€

TRANSPORTE ESCOLAR

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES
UNIFORME
CONSULTA PSICOLÓGICA
TERAPIA DA FALA, TERAPIA
OCUPACIONAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
APOIO INDIVIDUALIZADO (1º CICLO)
OUTROS
(Festas de aniversário, serviço de babysitting, jantar takeaway)

• Funcionamento
de
12
meses,
com
obrigatoriedade
de
cada
criança
poder
interromper a frequência, pelo período de 2
semanas consecutivas ao longo do ano.
• A propina do mês de agosto é paga
antecipadamente em 2 prestações (novembro e
maio).
• As faturas liquidadas fora dos prazos previstos
serão acrescidas de multa, tal como definido no
Regulamento Interno.
• Os irmãos têm desconto apenas na mensalidade:
10% - 2º filho; 20% - 3º filho.
• Os descontos nas mensalidades de irmãos são
aplicados, respetivamente, ao(s) irmão(s) mais
novo(s).
• O pagamento anual terá de ser feito em agosto.

Incluída na mensalidade

OFERTA

COMPONENTE CURRICULAR

Observações

Serviços especializados de
apoio, desenvolvidos por
Técnicos Superiores no
Colégio ou em Clínica

Observações
• Possibilidade de refeição avulso no período
de julho e agosto.
• Feito pela empresa parceira O Rodas.

• As atividades decorrem entre outubro e
junho.
Preçário próprio

• Adquirido no Colégio.

• Os rastreios na área da Terapia da Fala e
Ocupacional estão incluídos na mensalidade.

Estes serviços contemplam uma tabela de preços própria e estão sujeitos a marcação antecipada.

