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NB: de acordo com a prática na generalidade do ensino as horas de aulas são efetivamente de 50 minutos.

Em vigor a partir de 14 de junho de 2021.

Inscrição €71,00

Ano Letivo 2021/22

Mensalidades

1 hora semanal

2 horas semanais

3 horas semanais

B2 First (FCE), IELTS, B1 Business Preliminary e B2 Business Vantage; DELF B1 e B2, 

Goethe Zertifikat B1 [3 horas semanais]

C1 Advanced (CAE), C1 Business Higher, DALF C1, Goethe Zertifikat B2

[4 horas semanais]

C2 Proficiency (CPE), DALF C2, Goethe Zertifikat C1 e C2

[6 horas semanais]

€65,92

€131,84

€165,12

€214,32

€274,88

€328,32

Condições especiais para pagamentos trimestrais e anuais
Se optar por estas modalidades de pagamento beneficia dos seguintes descontos:

5%

10%

Trimestral

Anual

NB: Para beneficiar destes descontos o pagamento deve ser efetuado anteriormente ao primeiro mês das mensalidades a liquidar.

Cursos Intensivos (Ano Letivo ou Verão)

20 horas

30 horas

40 horas

40 horas First Certificate/Advanced Writing Skills, IELTS

B2 First (FCE) [40 horas] - Exame em Dezembro e Março

C1 Advanced (CAE) [40 horas] - Exame em Dezembro

Português para estrangeiros [40 horas] - 3 a 6 alunos

€314,00

€471,00

€628,00

€649,60

€810,40

€810,40

€832,00

Os cursos intensivos devem estar integralmente pagos antes do início das aulas. 
Nos preços dos cursos não estão incluídas as inscrições para os exames.



Cambridge School Online

Os alunos podem complementar a sua aprendizagem, online, com o apoio do respetivo 
professor, para que individualmente possam consolidar os conhecimentos adquiridos.

- Exercícios interativos
- Agenda das aulas
- Informações sobre cursos
- E-mails semanais com conteúdos das aulas
- Links

1. As aulas duram 50 ou 75 minutos.

2. Os professores podem ser substituídos durante os cursos.

3. A Direção da Escola reserva-se o direito de mudar os alunos de turma por razões 
pedagógicas ou outras e ainda de as juntar sempre que isso se justifique.

4. O valor da inscrição não é reembolsável.
5. Os alunos perdem o direito às lições a que faltarem por doença ou outras razões de força maior.

6. A Escola respeitará os dias feriados oficiais, as férias de Natal, Carnaval e Páscoa (Informação 
sobre as datas, disponível na secretaria e em www.cambridge.pt), sem que os alunos tenham 
direito a qualquer restituição pelas lições que perderem por esse motivo.

7. Durante as lições será somente usada a língua em estudo.

8. As mensalidades deverão ser pagas até ao dia 8, do respetivo mês.

9. Enquanto não comunicar à secretaria a desistência do(s) curso(s) que frequenta, terá de 
liquidar as propinas, mesmo que não compareça às aulas.

Importante
Informe-se na Secretaria sobre as vantagens dos pagamentos Trimestrais e Anuais.
Se efetuar o pagamento após a data limite o aluno perde o direito ao desconto de 
pagamento Trimestral ou Anual.

Regulamento


