
           

 

                     

PREÇÁRIO 2019/2020 

Estão incluídas na mensalidade todas as atividades letivas e alimentação.  

PRÉ ESCOLAR  1º CICLO 

Expressão e Educação Físico – Motora 

 Expressão e Educação Musical 

Inglês 

Dança Criativa 

TIC (Tecnologias de Informação e 
Comunicação) 

Xadrez (esta última atividade será para 
as crianças de 4 e 5 anos)  

Filosofia para Crianças (alunos dos 5 
anos). 

 Trabalhos Orientados 

Expressão e Educação Musical 

 Inglês 

Filosofia para Crianças  

Oficinas de Ciências 

 TIC 

 Expressão e Educação Físico – Motora  

 Xadrez 

 

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS 

INSCRIÇÃO = 200 € + SEGURO = 12 € 

TIPO DE 

ENSINO 

ANUIDADE Nº. de 

PRESTAÇÕES 

DATA EM QUE SE 

EFETUAM OS 

PAGAMENTOS 

VALOR 

MENSAL 

PRÉ ESCOLAR 2.970 € 11 01 a 08 de cada mês 270 € 

1º CICLO 3.300 € 11 01 a 08 de cada mês 300 € 

 

 



 

SERVIÇOS FACULTATIVOS 

As crianças do Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo podem frequentar as atividades de Ballet, Judo, 

Hip-Hop, Natação e Aulas de instrumento + Formação Musical com pagamento extra;  

 

A escola fornece transportes, de acordo com as normas existentes na secretaria e contratos a 

estabelecer com os pais na 1ª quinzena de setembro. O transporte de regresso a casa é apenas 

para os alunos que estiverem dentro da escola. 

 

 

Podem os encarregados de educação candidatar-se aos subsídios do ME "Contratos de 

Desenvolvimento” e “Contratos Simples" - Apoio às famílias, desde que preencham as 

condições exigidas na legislação. Esse subsídio será abatido nos valores a pagar, se toda a 

documentação necessária ao cálculo for entregue até 31 de julho. Se a legislação for alterada, 

devem os encarregados de educação proceder às correções necessárias nos 5 dias seguintes à 

data de publicação das alterações. 

PARA PODER BENEFICIAR DE ENSINO COMPARTICIPADO DEVERÁ ENTREGAR: 

- Modelo 3 e anexos, nota de liquidação do ANO 2018; 

- Encargos de habitação (renda ou empréstimo); 

- Declaração da Segurança Social (escalão do abono de família) 

 

 


