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PREÇÁRIO - 2021/2022 
 

Serviços Obrigatórios (conforme quadro): 
 

Classes 
Inscrição/ 
Matrícula 

Mensalidade 
Nº 

Meses 

Seguro e cartão 
aluno 

  (Valor Anual) 

  

Anuidade  

(Matrícula, Mensalidades e Seguro) 

Jardim de 
Infância 

220,00 € 265,00€ 11 40,00 € 220,00 € + 265,00 €x11 + 40€ =3175,00€ 

1º Ciclo 220,00 € 250,00€ 11 40,00 € 220,00 € + 250,00 €x11 + 40€ = 3010,00€ 

2º Ciclo 220,00 € 275,00€ 11 40,00 € 220,00 € + 275,00 €x11 + 40€ =3285,00€ 

3º Ciclo 220,00 € 287,00€ 11 40,00 € 220,00 € + 287,00 €x11 + 40€ = 3417,00€ 

 

 Inscrição/Matrícula: €220 (Nos meses de maio e junho para os nossos alunos e no ato de inscrição 
para os novos alunos). 
 

 Mensalidade: Valores por cada ciclo. Nos 1º, 2º e 3º Ciclos os Enc. Educação que pretendam que os 
seus educandos permaneçam na escola durante as interrupções letivas, terão de estar integrados no 
CAF (almoço não incluído) ou acresce o valor da 12.ª mensalidade (almoço incluído); inclui Natal, 
Páscoa e Verão. Caso estejam interessados devem informar a Secretaria, por escrito (mail, fax ou 
carta), até ao início do ano letivo (setembro). 
 

 Outras Despesas (valor anual): 
 Seguro (inclui seguro nas saídas de visitas de estudo): €30; 
 Cartão do Aluno: €10 (novos alunos). 

Serviços facultativos: 
 

 CAF – Complemento de Apoio à Família: para os alunos que pretendam frequentar a sala de estudo 
durante o período de aulas e o CAF nas interrupções letivas. 
 

Alunos internos Alunos externos 

CAF Mês  
10 

Senhas 
Senha 
diária 

CAF Mês  
10 

Senhas 
Senha 
diária 

Sem 
almoço 

45,00€ --- --- 
Sem 

almoço 
110,00€ ---- --- 

Com 
almoço 

92,00€ 45,00€ 5,50 
Com 

almoço 
195,00 45,00€ 5,50 

 

 Refeições – O pagamento da refeição poderá ser efetuado numa das seguintes modalidades: 
 

 Mensalidade fixa – Resultante da média do número de refeições por ano letivo - €85,00 
alunos internos; 

 Conjunto de 10 senhas - €45,00 alunos internos; 
 Senha diária- €5,50; 
 Uso de refeitório: €30 (mensal) para alunos que trazem a refeição de casa. (Esta modalidade 

implica que a refeição venha pronta a ser servida. Sugerimos o uso de um termo). 


