Inscrição Anual
Seguro (Pessoal Escolar)  + Inscrição anual

255,00 €

Mensalidades (Frequência das 7h30 às 18h00)
Creche ( Berçário, 1 e 2 Anos ) 
Educação Pré Escolar ( 3, 4 e 5 Anos) 
1º Ciclo ( 1º, 2º, 3º e 4º Anos ) 

348,00 €
306,00 €
306,00 €

Alimentação
Creche
Educação Pré Escolar e 1º Ciclo
Avulso

134,00 €
148,00 €
12,00 €

Prolongamento de Horário (Serviço facultaQvo mensal)
Creche, Educação Pré Escolar e 1º Ciclo das 18h00 às 19h30
Avulso – por cada ½ hora

35,00 €
5,00 €

Material Escolar ( valor a debitar em setembro)
Creche, Educação Pré Escolar e 1º Ciclo

75,00 €

Escola Virtual ( valor anual a debitar em outubro)
1º Ciclo - Alunos que adquirem manuais escolares através do colégio

30,00 €

1º Ciclo - Alunos que adquirem manuais escolares fora do colégio

35,00 €

 Limite do seguro é 5000,00 €/ano
 Inclui Psicomotricidade para as Salas de 1 e 2 Anos
 Inclui as seguintes aQvidades: Psicomotricidade, Ed. Física, Expressão Musical e Inglês
 Inclui as seguintes aQvidades: Ed. Física, Inglês, Ed. Musical, Exp. DramáQca, Exp. PlásQca
Inclui Merenda, Almoço e Lanche
Todas as valências incluem apoio psicopedagógico.

Modalidades de Pagamento
Mensal (sem desconto) : Pagamento até ao dia 8 de cada mês (transferência, cheque ou numerário)
Anual (desconto na mensalidade de 4%): Pagamento único até ao dia 5 de julho 2019

Pagamento Ticket Ensino, Ticket Infância, Ticket Estudante e Ticket Creche
O pagamento feito através dos Tickets tem de ser feito até ao dia 3 de cada mês

Observações:
1. Os pagamentos feitos por transferência bancária, cheque ou numerário devem ser efetuados
até ao dia 8 de cada mês.
2. Os pagamentos feitos através dos Tickets só são aceites até ao dia 3 de cada mês, após esta data
só serão aceites pagamentos nas outras formas.
3. Pelo atraso nos pagamentos são devidas taxas suplementares, que neste ano leQvo representam
o montante de 20,00€ por cada mês em falta debitado no mês seguinte .
4. As mensalidades do mês de julho e 1/3 de agosto são pagos antecipadamente em 10 prestações
de setembro a junho.
5. Os alunos que têm irmãos a frequentar o Colégio, beneﬁciarão de um desconto de 10% na
mensalidade do irmão mais novo.
6. O mês é considerado inteiro para efeito de pagamento, não exisQndo, portanto, descontos por
ausências qualquer que seja a sua natureza.
7. O Colégio encerra para período de férias de 3 a 21 de agosto 2020.
8. Em caso de desistência o valor da inscrição anual não será reembolsado.
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