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PREÇÁRIO ANO LETIVO 2022/2023 
 

1. MATRÍCULA E SEGURO 
SERVIÇO VALOR 

Inscrição novos alunos ou fora do período de renovações € 330,00 

Inscrição dentro do período de renovações € 300,00 

Seguro escolar anual Incluído na matrícula 

 

2. ANUIDADES E SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS  
VALÊNCIA SERVIÇO VALOR 

BERÇÁRIO 

Anuidade1 € 4 785,00 

Prestação mensal da anuidade 11 x € 435,00 

Alimentação mensal2 € 110,00 

NOTAS: 
1. Os serviços incluídos na anuidade compreendem (ver normas operativas para mais informação): 

a. Horário das 07:30h às 18:30h (Atividades Pedagógicas: 09:30h às 15:30h) 

b. Música (1x por semana) 

c. Psicomotricidade (1x por semana) 

d. Material de desgaste e de higiene  

e. Roupa de cama, babetes e serviço de lavandaria 

f. Gabinete de Psicologia 
2. O serviço de alimentação é obrigatório e inclui lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, exceto quanto a alunos que se encontrem 

ainda numa dieta de leite. 

 
VALÊNCIA SERVIÇO VALOR 

CRECHE 

Anuidade1 € 4 620,00 

Prestação mensal da anuidade 11 x € 420,00 

Alimentação mensal2 € 115,00 

Material3 3 x € 32,00 

NOTAS: 
1. Os serviços incluídos na anuidade compreendem (ver normas operativas para mais informação): 

a. Horário das 07:30h às 18:30h (Atividades Pedagógicas: 09:30h às 15:30h) 

b. Música (1x por semana) 

c. Psicomotricidade (2x por semana) 

d. English Time na Sala de 2 anos (1x por semana) com Teaching assistant, que desenvolve atividades imersivas em inglês ao longo do 

dia 

e. Roupa de cama, babetes e serviço de lavandaria 

f. Gabinete de Psicologia 
2. O serviço de alimentação é obrigatório e inclui lanche da manhã, almoço e lanche da tarde 
3. Inclui material de desgaste e higiene 

 
VALÊNCIA SERVIÇO VALOR 

PRÉ-ESCOLAR 

Anuidade1 € 4 510,00 

Prestação mensal da anuidade 11 x € 410,00 

Alimentação mensal2 € 152,00 

Material3 3 x € 32,00 

NOTAS: 
1. Os serviços incluídos na anuidade compreendem (ver normas operativas para mais informação): 

a. Horário das 07:30h às 18:30h (Atividades Pedagógicas: 09:30h às 16:00h) 

a. English Time (3x por semana nos 3 e 4 anos e 5x por semana nos 5 anos) 

b. Teaching assistant, que desenvolve atividades imersivas em inglês ao longo do dia 

c. Educação Musical (1x por semana) 

d. Educação Física (2x por semana) 

e. TIC (1x por semana) 

f. Gabinete de Psicologia 
2. O serviço de alimentação é obrigatório e inclui lanche da manhã, almoço e lanche da tarde 
3. Inclui material de desgaste 

 
VALÊNCIA SERVIÇO VALOR 

1.º CICLO 

Anuidade1 € 4 510,00 

Prestação mensal da anuidade 11 x € 410,00 

Alimentação mensal2 € 152,00 

Material3 3 x € 32,00 

NOTAS: 
1. Os serviços incluídos na anuidade compreendem (ver normas operativas para mais informação): 

a. Horário das 07:30h às 18:30h (Atividades Pedagógicas: 08:30h às 17:00h) 

b. Inglês (5x por semana) 

c. One moment (2x por semana) 

d. Educação Musical (1x por semana) 

e. Educação Física (2x por semana) 

f. TIC (1x por semana) 

g. Oficina de Ciências e Ambiente (1:30h mensal) 

h. Apoio ao Estudo (2x por semana) 

i. Gabinete de Psicologia 
2. O serviço de alimentação é obrigatório e inclui lanche da manhã, almoço e lanche da tarde 
3. Inclui material de desgaste 
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3. DESCONTOS 1  
TIPO DESCRIÇÃO VALOR 

IRMÃOS 2 
2.º irmão Anuidade 10,00% 

3.º irmão Anuidade 20,00% 

PAGAMENTO ANTECIPADO ANUIDADE E 

ALIMENTAÇÃO 3 

Anual 3,00% 

Semestral 2,00% 

NOTAS: 
1. Os descontos sobre a anuidade ou outros serviços não são cumuláveis, aplicando-se o mais alto. 
2. Os descontos de irmãos apenas incidem sobre a anuidade e não sobre a alimentação. 
3. Os descontos de pagamento antecipado são calculados sobre os restantes descontos aplicáveis e incidem apenas sobre a anuidade e a alimentação. 

 

4. SERVIÇOS FACULTATIVOS 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
1 

ATIVIDADE IDADE FREQUÊNCIA VALOR 
Guitarra  A partir dos 5 anos 1x por semana € 56,50 

Piano A partir dos 5 anos 1x por semana € 56,50 

Ballet  A partir dos 3 anos 2x por semana € 41,00 

Judo 
Pré-Escolar 2x por semana  € 36,50 

1.º ciclo 2x por semana € 49,50 

Natação2 Pré-Escolar 1x por semana € 49,00 

Yoga Creche 1x por semana € 24,00 

Robótica – The Inventors A partir dos 5 anos 1x por semana € 46,50 

NOTAS: 
1. O Colégio mantém o direito a rever os preços das atividades extracurriculares ao longo do ano letivo. 
2. O transporte e o acompanhamento dos alunos é da responsabilidade do Colégio. Taxa de inscrição - € 30,00. 

 

 

PROLONGAMENTO 
VALÊNCIA HORÁRIO FREQUÊNCIA VALOR 

TODAS 
18:30h às 19:00h 

Mensal € 45,00 

Diário € 7,00 

Taxa de atraso após as 19:00h Diário € 10,00 

 

SERVIÇO REFEITÓRIO 
REFEIÇÃO FREQUÊNCIA VALOR 

Serviço de refeitório1 Mensal € 75,00 

NOTAS: 
1. A taxa de serviço de refeitório só será aplicada em situações de apresentação de atestado médico por necessidades de dieta especial. 

 

5. PAGAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Forma de pagamento Cheque / Transferência Bancária / Débito Direto / Ticket  

IBAN PT50 0007 0000 0055 1866 3692 3 

Prazo 8 do mês a que diga respeito, passando para o primeiro dia útil seguinte caso o dia 8 seja um dia não útil 

 


