TABELA DE MENSALIDADES
Ano Letivo 2018/2019
10 mensalidades iguais, de setembro a junho, inclusive, pagas na primeira semana de cada
mês, na SECRETARIA ADMINISTRATIVA. (A solicitação de pagamento anual será
impreterivelmente até 5 de setembro, com 2,5% desconto).
Os pagamentos podem ser efetuados em várias modalidades (numerário, cheques,
multibanco ou transferência bancária). É favor informar-se junto da Secretaria
Administrativa.

MODALIDADES

TABELA

Serviços obrigatórios
INSCRIÇÃO / MATRÍCULA (Anual) ………………
SEGURO ESCOLAR (Anual) ....................................

Euros
255,00
30,00

ENSINO PRÉ-ESCOLAR ..........................................

429,00

ENSINO BÁSICO
1º. CICLO (1º, 2º, 3º e 4º Anos) ...............................
2º. CICLO (5º e 6º Anos) ..........................................
3º. CICLO (7º, 8º e 9º Anos)......................................

419,00
439,00
444,00

ENSINO SECUNDÁRIO

490,00

10º, 11º e 12º Anos.......................................................

Serviços facultativos
* 1º Ciclo - trimestral

105,00

* 2º Ciclo - trimestral

169,00

SALA DE ESTUDO
1 TRANSPORTE .......................................................
2 TRANSPORTES ......................................................

90,00
100,00

ALIMENTAÇÃO (Almoço e lanche)
Pré Escola ………………………..
1.º Ciclo ………………………….
2.º, 3.º Ciclo e Secundário ……….
ALMOÇO AVULSO ....................................................

115,00
120,00
138,00
8,00

PERMANÊNCIA DIÁRIA só a partir das 19h00 ……
SERVIÇOS DE REFEITÓRIO (Mensal) …………….

8,00
42,00

NOTA: - As anuidades letivas são divididas em 10 prestações.
Os serviços facultativos dizem respeito apenas ao tempo letivo e, conforme a sua própria
designação indica, poderão ser prestados ou não pelo Colégio, segundo as suas
conveniências; pelo que, mesmo no caso de estarem a ser efetivamente prestados, poderá a
Administração do Colégio determinar a sua não continuidade, desde que o facto seja do seu
interesse.
A Tabela de Mensalidades foi estabelecida de acordo com os Contratos Coletivos de
Trabalho em vigor. Contudo, se durante o ano letivo as condições que a determinaram
forem alteradas, estas verbas poderão ser atualizadas, desde que oficialmente autorizado.
A Alimentação é confecionada na cozinha do Colégio e servida à mesa.
As Atividades circum-escolares são gratuitas.
Lisboa, 20 de abril de 2018

A Gerência,

