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PRÉ-INSCRIÇÃO (a abater na efetivação da matrícula) 50€ 

  

1ª INSCRIÇÃO (inclui matrícula e seguro escolar e 1.ª via de cartão) 

Todos os níveis de ensino 300€ 

  

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (inclui seguro escolar) 

Todos os níveis de ensino 260€ 

 
PROPINAS  

PRÉ ESCOLAR Anuidade 3 575€ 

Mensalidade (11 prestações) 325€ 

Inclui: Almoço, inglês Cambridge (2 x por semana), natação (1 x por semana), xadrez, coding, coro 
infantil, música, educação física. 

  

1º CICLO Anuidade 3 700€ 

Mensalidade (10 prestações) 370€ 

Inclui: Almoço, inglês Cambridge (3 x por semana), natação (1 x por semana), xadrez, coding, teatro, 
coro infantil, educação pessoal e social, iPad 1:1 

 

2º CICLO Anuidade  3 100€ 

Mensalidade (10 prestações) 310€ 

Inclui: Inglês Cambridge, natação (integrada na Educação Física), Oficina de Código, Oficina de 
Trabalho Orientado (OTO), Interioridade, tablet 

  

3º CICLO Anuidade 3 300€ 

Mensalidade (10 prestações) 330€ 

Inclui: Inglês Cambridge, Oficina de Trabalho Orientado (OTO), natação (integrada na Educação 
Física), reforço pedagógico para preparação de exames, Interioridade, Ritmare, Gabinete de 
Psicologia – orientação vocacional, tablet 

  

SECUNDÁRIO Anuidade 3 600€ 

Mensalidade (10 prestações) 360€ 

Inclui: Inglês Cambridge, reforço pedagógico para preparação de exames, Oficina de Trabalho 

Orientado (OTO), Interioridade, Ritmare, Gabinete de Psicologia – orientação vocacional, iPad 1:1 
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DESCONTOS 

Pagamento anual 4% 

Pagamento trimestral 2% 

Não acumulável com outros descontos 
 

2 irmãos O mais novo 5% 

3 ou mais irmãos O mais novo 15% 

Não acumulável com outros descontos 
 

REGIME ARTICULADO 

2º CICLO 270€ 

3º CICLO 290€ 

SECUNDÁRIO 200€ 

Não acumulável com outros descontos 
 

ALMOÇO 

Incluído na fatura da propina 3,60€ 

Avulso 4,60€ 

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

 
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO (educação pré-escolar e 1.º ciclo) 

1 hora por dia, todos os dias da semana 30€ 

2 horas por dia, todos os dias da semana 45€ 

Hora avulsa 3€ 

 
ATIVIDADES DE REFORÇO PEDAGÓGICO (2.º e 3.º ciclos) 

APRENDER A ESTUDAR (mensalidade) 25€ 

 
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (9 mensalidades) 

Desporto à sexta 15€ 

Inclui: ténis de mesa, danças modernas, futsal, basquetebol, natação  

 
OUTROS SERVIÇOS DE APOIO À LECIONAÇÃO 

Apoio ao Português – língua não materna (1 hora) 30€ 

Acompanhamento regular especializado (1 hora) 35€ 

 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

Quota anual (10 mensalidades) 10€ 
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NORMAS ADMNISITRATIVAS E FINANCEIRAS 
 

PRÉ-INSCRIÇÕES 

Para cada ano letivo, a data limite para efetuar a pré-inscrição é o dia 28 de fevereiro anterior ao 
início do ano letivo a que a criança/aluno se candidata.  As pré-inscrições podem fazer-se em 
formulário disponibilizado online, acedido através da página oficial do Colégio na internet ou, 
em alternativa, presencialmente nos serviços administrativos. A pré-inscrição está sujeita a 
pagamento do montante de 50€, que será abatido ao valor da 1ª inscrição. A pré-inscrição não 
confere o direito a admissão, a qual depende, entre outros fatores, de entrevista.   

 

INSCRIÇÕES 

O Encarregado de Educação deve apresentar o formulário de pré-inscrição devidamente 
preenchido, entregar ou exibir outros documentos que lhe sejam solicitados e pagar a matrícula 
anual. No caso de posterior anulação da inscrição, o valor da matrícula não é reembolsável. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos mensais deverão ser efetuados entre o dia 1 e o dia 10 de cada mês a que dizem 
respeito. Os pagamentos trimestrais de propinas beneficiam de um desconto de 2% e têm lugar 
nas datas: 1º trimestre - até 30 de setembro; 2º trimestre - até 10 de janeiro; 3º trimestre - até 10 
de abril. Para beneficiar de um desconto de 4% sobre o valor global a pagar poderá efetuar um 
único pagamento até 30 de setembro do ano letivo que se inicia. O pagamento da quota para a 
Associação de Pais é incluído nas faturas, consoante o tipo de pagamento escolhido. 

 

PAGAMENTOS ATRASADOS 

Todos os pagamentos realizados fora dos prazos estabelecidos serão agravados em 5%, 
acrescendo ainda juros de mora à taxa de 1% ao mês. O Colégio reserva-se o direito de excluir 
da sua frequência qualquer aluno cujo Encarregado de Educação não cumpra as suas obrigações 
com o pagamento de propinas e taxas para serviços contratados.  

 

DESISTÊNCIAS/AUSÊNCIAS 

No caso de desistência da frequência do Colégio ou de qualquer outra atividade de 
enriquecimento curricular, o Encarregado de Educação compromete-se a pagar o trimestre que 
esteja em curso e o mês de atividade na qual o aluno esteja inscrito. As desistências ou alterações 
das atividades de enriquecimento curricular devem ser comunicadas à secretaria do Colégio até 
ao dia 20 de cada mês, entrando em vigor no mês seguinte. Não haverá lugar a qualquer redução 
pela não frequência das aulas ou quaisquer serviços contratados, qualquer que seja o motivo.  
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PERMANÊNCIA NAS INSTALAÇÕES 

Após o final das atividades letivas, passados 30 minutos de tolerância, só poderão permanecer 
no Colégio os alunos inscritos em atividades de enriquecimento curricular, de reforço 
pedagógico ou no prolongamento.  

Os alunos dos 2º ciclo, 3º ciclo e secundário poderão ainda permanecer no Colégio para além 
dos 30 minutos de tolerância quando se encontrarem a desenvolver algum projeto devidamente 
autorizado e monitorizado por um professor. 

Os alunos que permanecerem no Colégio após o final das atividades letivas, das atividades de 
enriquecimento curricular ou de reforço pedagógico sem supervisão são encaminhados para os 
serviços de prolongamento. O custo deste serviço é de 3€/hora e será debitado no final do mês 
correspondente.  

 

UNIFORME 

É obrigatório o uso de uniforme para todos os ciclos de ensino. 

 


