TRANSPORTE - Mensalidades (ver mapa de zonas na Secretaria)

PREÇÁRIO

2022-2023
HORÁRIO DA SECRETARIA
2ª a 6ª feira das 8:15h às 18:00h
TEL: 21 458 5400 / FAX: 21 458 1128

Zona
A
B
C
D
E
F

Manhã Tarde 16H
57,00 €
57,00 €
60,00 €
60,00 €
77,00 €
77,00 €
85,00 €
85,00 €
101,00 € 101,00 €
110,00 € 110,00 €

MATRÍCULA
310,00 €
370,00 €

Pré Escolar (3, 4 e 5 anos)²
1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º anos)
2º Ciclo (5º e 6º anos)
3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos)
Secundário (10º, 11º e 12º anos)

360,00 €
360,00 €
380,00 €
390,00 €
445,00 €
120,00 €
120,00 €
7,50 €
31,00 €
2,00 €
35,00 €

Serviço de refeitório5
QUOTAS (opcional)
Associação de Pais
Associação de Alunos

¹ Limite do seguro até 5.000,00€ por ano para despesas de ambulatório e tratamentos.
² A mensalidade inclui uma aula semanal de Ed. Musical, Ed. Física e Iniciação à Espiritualidade,
e 2 aulas de Inglês com duração de 30 min.

³ Nos meses em que ocorrem as pausas letivas (set, dez e páscoa) o valor a cobrar será de 82€.
4

Nos meses em que ocorrem as pausas letivas (set, dez e páscoa) o valor a cobrar será de 21€ .

5

Nos meses em que ocorrem as pausas letivas (set, dez e páscoa) o valor a cobrar será de 23€.

Zonas A, B e C

6,80 €

Zona D

ver tabela na Secretaria
de acordo com o número
de viagens

7,50 €

Zona E

8,60 €

Zona F

MODALIDADES PAGAMENTO
Mensal
Sem Desconto
Trimestre Desconto de 1,5% com pagamentos até 15/set, 15/jan e 15/abr
Anual
Desconto de 2,5% com pagamento único até 15/out
DESCONTO DE IRMÃOS (a frequentar em simultâneo o Colégio)
Até 2 irmãos
desconto de 5% no segundo irmão
Até 3 irmãos
desconto de 10% no terceiro irmão
Até 4 irmãos
desconto de 20% no quarto irmão
Mais 5 irmãos
desconto de 50% no quinto e restantes irmãos
OBSERVAÇÕES
1. Os pagamentos devem ocorrer até ao dia 15 de cada mês.
2. O mês é considerado inteiro para efeitos de pagamento; a anuidade é fracionada em 10 mensalidades.
3. Pelo atraso no pagamento é devida uma taxa suplementar, no montante de 15€/mês.

35,00 €
31,00 €

5. O custo com o transporte é calculado para os 10 meses (set-jun) sendo cobrado mensalmente

4. Os alunos que no final do trimestre tiverem pagamentos em atraso, não poderão frequentar o
seguinte, até à regularização da dívida (não podendo frequentar as atividades extra-curriculares).

28,00 €
5,00 €

9,60 €

OUTROS

10,00 €
4,50 €
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO

Pré Escolar e 1º Ciclo - tempo vigiado das 18:30H às 19:30H
1º Ciclo - estudo assistido das 16:30H às 17:30H
2º e 3º Ciclos - 16:45H-17:30H e/ou 17:30H-18:15H (2ª, 3ª, 5ª, 6ª)
2º e 3º Ciclos - 16:00H-16:45H ou 16:45H-17:30H (4ª)
Tempo Vigiado Extra - a partir das 18:30H

Manhã + Tarde 18H

Cacifo (valor aluguer mensal) - pedido mediante disponibilidade

REFEIÇÕES

Lanche4
Senha lanche avulso

Manhã + Tarde 16H
99,00 €
104,00 €
140,00 €
158,00 €
187,00 €
204,00 €

TRANSPORTE - Senha por zonas

Renovação + Seguro (pessoal escolar)¹
Inscrição alunos novos + Seguro (pessoal escolar)¹
MENSALIDADES (10 meses)

Pré Escolar - 3, 4 e 5 anos (obrigatório)
Do 1º Ciclo ao Secundário³ (opcional)
Senha almoço avulso

Tarde 18H
85,00 €
91,00 €
116,00 €
127,00 €
152,00 €
165,00 €

um valor constante ao longo de todo o período, não existindo meses incompletos.
6. Nas pausas letivas, o Colégio organiza a Escola Lúdica, que carece de inscrição prévia.
7. Após conclusão do ano letivo, o Colégio organiza a Escola de Verão, que carece de inscrição prévia.
8. No mês de agosto, o Colégio encontra-se encerrado, exceto a Secretaria .
9. A importância paga pela reserva de vaga não será devolvida em caso de desistência.
10. A importância paga no caso de renovação de matrícula não será devolvida em caso de desistência.
Esta pode ser parcelada nos meses de abril, maio e junho.
11. As alterações de serviços devem ser comunicadas à secretaria até ao dia 20 do mês anterior
a que produz efeitos.
12. O cálculo do valor dos almoços está de acordo com o calendário escolar estipulado

2,00 €

