TABELA DE PREÇOS – ANO LETIVO 2018 | 2019
PRÉ INSCRIÇÃO:
INSCRIÇÃO (Inclui matrícula, seguro escolar e 1ª via cartão do aluno):

30,00 €
240,00 €

PROPINAS (10 mensalidades)
PRÉ-ESCOLAR:

270,00 €

1º CICLO ENSINO BÁSICO:

283,00 €

2º CICLO ENSINO BÁSICO:

335,00 €

3º CICLO ENSINO BÁSICO:

365,00 €

SECUNDÁRIO:

403,00 €

SERVIÇOS FACULTATIVOS
ALMOÇO (Incluído na fatura):

5,85 €

ALMOÇO AVULSO:

6,35 €

A marcação de senha de almoço depois das 11H do próprio dia tem uma taxa de 0,50 €

ESTUDO/PROLONGAMENTO (incluído na fatura)
1 Hora

1,55 €

2 Horas

2,55 €

3 Horas

3,55 €

A aquisição de senhas de prolongamento avulso, terá o custo do prolongamento máximo praticado (3,55€)
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APELF (Associação Pais)
PREÇO MÊS:

1,75 €

NOTAS IMPORTANTES
No caso da opção de pagamento mensal das refeições, a não comparência na cantina à hora
da refeição, não dá direito a qualquer reembolso.
O pagamento TRIMESTRAL das propinas dá direito a um desconto de 2%, quando liquidado nos
primeiros 17 dias do trimestre (Excecionalmente o pagamento do primeiro trimestre decorrerá até ao
dia 30 de Setembro).
O Pagamento ANUAL das propinas dá direito a um desconto de 3%, quando liquidado até ao dia 30 de
Setembro.
O pagamento mensal das propinas deverá ser realizado nos primeiros 10 dias do mês.

Os irmãos que frequentem o colégio terão direito aos seguintes descontos nas propinas:
2 IRMÃOS

O mais novo 10%

3 IRMÃOS

O mais novo 20%

A PARTIR DO 4º IRMÃO (inclusive)

O mais novo 25%

A desistência ou alterações dos serviços facultativos, devem ser comunicadas à secretaria do colégio,
até ao dia 20 de cada mês, entrando em vigor no mês seguinte.
A desistência das atividades extracurriculares, só pode ser efetuada no final de cada período escolar.
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
INSCRIÇÃO (1 ou 2 atividades)

30,00 €

Pagamento do mês de Junho no ato da inscrição.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES - (9 mensalidades)
TEATRO (1º e 2º Ciclo)

30,00 €

TEATRO (3º ciclo e Secundário)

38,50 €

OFICINA DE PINTURA ( 1º Ciclo)

27,50 €

OFICINA DE PINTURA (2º e 3º Ciclo)

35,00 €

XADREZ (1 hora por semana)

20,00 €

XADREZ (2 horas por semana)

25,00 €

JUDO ( a partir dos 4 anos)

48,00 €

NATAÇÃO (5 anos)

66,50 €

NATAÇÃO (1º ao 12º ano)*

63,50 €

TÉNIS (a partir dos 5 anos)*

42,00 €

BALLET CLÁSSICO ( a partir dos 5 anos)

45,00 €

HIP HOP ( a partir do 3º ano)

45,00 €

GINÁSTICA ACROBÁTICA (a partir dos 3 anos)

30,00 €

INGLÊS (BRITISH COUNCIL – Níveis P1 e P2)

a definir

INGLÊS (BRITISH COUNCIL – Restantes níveis)

a definir

PIANO (a partir dos 5 anos)

89,50 €
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VIOLA

56,50 €

BATERIA

75,00 €

ORQUESTRA (1º AO 9º ANO)

oferta do colégio

ALOHA – Mental Arithmetic**

50,00€

*As atividades terão um desconto de 50% sobre o seu valor quando praticadas apenas 1 x semana.
** Atividade com taxa de inscrição de 50€, onde está incluído o material para a respetiva atividade

Porto 26 de Janeiro de 2018
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A DIREÇÃO

