PREÇÁRIO
ANO LETIVO 2020/2021

Alvará nº 1566, de novembro de 1958

“Educar
Através da Relação Afetiva - Ousando a Troca”

Externato Grão Vasco
Avenida Grão Vasco, nº. 40 – Lisboa/Benfica
Tlf.: 217603207 - Tlm.: 965584104 / 965581333 - secretaria@graovasco.pt
www.graovasco.pt

Educar
Através da Relação Afetiva - Ousando a Troca

PROPINAS E SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS
ANUIDADES:
1ª INSCRIÇÃO …….……………………………………………………...300,00€
(Inclui Seguro escolar – acidentes pessoais e responsabilidade civil)

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA ………………………………………...285,00€
(Inclui Seguro escolar – acidentes pessoais e responsabilidade civil)

PRÉ-ESCOLAR………………………………………..…3.695,00€ / 3.710,00€
(Inclui 11 mensalidades + renovação de matrícula /1ª inscrição)

1º CICLO………………………………...........................3.640,00€ / 3.655,00€
(Inclui 11 mensalidades + renovação de matrícula /1ª inscrição)

MENSALIDADES:

PRÉ-ESCOLAR (dos 3 aos 5 anos) …………………………………....310,00€
(inclui Ed. Física, Ed. Musical, Inglês, Informática - TIC) *

1º CICLO…………………………………………………………..............305,00€
(Inclui Ed. Física, Ed. Musical, Inglês, Filosofia para Crianças, Informática-TIC)

MATERIAL ESCOLAR …………………………………………………......6,50€
(Inclui acesso à plataforma digital “Escola Virtual” para o 1º Ciclo)
* TIC a partir dos 5 anos
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SERVIÇOS FACULTATIVOS
TRANSPORTE
 2 VOLTAS ……………………………………………………150,00€
 1 VOLTA …………………………………………………..…..85,00€
ALMOÇO ……………………………………………………………120,00€
ALMOÇO AVULSO……………………...…………………………... 6,50€
(Máximo 3 x semana)
SERVIÇO DE REFEITÓRIO ………………….………………….. 40,00€
(Inclui a sopa)
SERVIÇO DE PROLONGAMENTO
(Horário incluído na mensalidade - 8,30h/17,00)
 Das 7,30 h às 8,30 h (vigilância) …………..………………….15,00€
 Das 17,00 h às 18,30 h (vigilância) …….……………………..20,00€
 Das 17,00 h às 20,00 h (vigilância) ………………………….. 40,00€
Notas especiais:
 O serviço de prolongamento será cobrado a todos os alunos que permaneçam no
Externato entre as 7,30h e as 8,30h e após as 17,00h, mesmo que não estejam
inscritos.
Exceções deverão ser comunicadas aos Serviços Administrativos para apreciação.
 As mensalidades constantes neste preçário podem sofrer alterações em cada Ano
Letivo.
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CONDIÇÕES GERAIS
 O pagamento da 1ª inscrição e renovação de matrícula é obrigatório.
 O pagamento da 1ª inscrição é feito na íntegra, no acto de inscrição.
 Depois de manifestada, através de impresso próprio, a intenção de renovação de matrícula, a
mesma será paga em (3) três prestações iguais, nos meses de março, abril e maio.
 Em caso de desistência, o valor da inscrição/renovação de matrícula não será devolvido.
 O Externato cobra obrigatoriamente 11 mensalidades, de setembro a julho.
 O pagamento das mensalidades processa-se de 1 a 8 de cada mês.
 A mensalidade do mês de julho é paga em 9 (nove) prestações, de outubro a junho.
 Dois irmãos matriculados no Externato, usufruem de desconto de 10% sobre a mensalidade.
 O Externato tem protocolos de parceria com instituições e empresas que possibilitam condições
especiais de acesso, matrícula e mensalidade.
 Não há descontos pelas faltas dos alunos.
 Não há descontos nos almoços e restantes serviços nos períodos de pausas letivas - Natal,
Carnaval, Páscoa.
 O regime do serviço de almoço não pode ser alterado durante os períodos férias letivas.
 Os alunos que almocem avulso mais de três vezes por semana passarão automaticamente para
regime de almoço mensal.
 As Visitas de Estudo são obrigatórias e pagas à parte.
 O Passeio Anual de Comboio é facultativo e pago à parte.
 A participação na Festa de Final de Ano é facultativa, sendo os bilhetes para assistir à mesma
igualmente pagos à parte.
 A Colónia de Praia nos meses de junho (Pré-escolar) e julho (1º Ciclo) é de inscrição facultativa e
paga à parte.
 É obrigatório o uso de fardamento.
 O fardamento não está incluído na mensalidade.
 O Externato abre às 7,30h e encerra às 20,00h.
 O horário letivo é entre as 9,00h e as 16,00h, podendo o aluno entrar às 8,30h e permanecer no
Externato até às 17,00h sem custos adicionais.
 O serviço de prolongamento será cobrado entre as 7,30h e as 8,30h e a partir das 17h,
independentemente do aluno estar inscrito neste serviço facultativo.
 O Externato poderá encerrar durante o mês de agosto.
 A inscrição/matrícula do aluno implica a aceitação e o cumprimento das normas do nosso
Regulamento Interno.
O conhecimento destas Condições Gerais não dispensa a consulta do nosso Regulamento Interno.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO/MATRÍCULA





Documento de identificação da criança (C.C.)
Nº. Fiscal do aluno
Boletim de vacinas atualizado
1 foto tipo passe atualizada
 Nº Fiscal dos Encarregados de Educação
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