
 Mod.004/B 

Externato Paraíso dos Pequeninos 
Colégio das Terras de Santa Maria 

 

Tabela de Preços – Ano Letivo 2014/2015 
Serviços obrigatórios 

Inscrição: 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico:  255 € (inclui seguro no valor de 10 €) 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário:  285 € (inclui seguro no valor de 10 €) 

Ensino: 

As anuidades dos serviços obrigatórios são decompostas em prestações mensais, de acordo com a tabela seguinte: 

Tipo 

de 

ensino 

 

Anuidade 

Mês a que se 

refere a 1ª 

prestação 

N.º de 

prestações 

Data em que se 

efetuam os 

pagamentos 

Valor de 

cada 

prestação 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2310 € Setembro 11 1 a 8 de cada mês 210 €* 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2500 € Setembro 10 1 a 8 de cada mês 250 €* 

2.º e 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 2550 € Setembro 10 1 a 8 de cada mês 255 €** 

ENSINO SECUNDÁRIO 3450 € Setembro 10 1 a 8 de cada mês 345 €*** 

 *  Incluídas atividades de complemento curricular (natação, informática, canto coral, oficinas de ciências, filosofia, 

inglês e o pagamento dos exames Cambridge) 

 **  Incluídas atividades de complemento curricular, aulas de apoio para exames nacionais e o pagamento dos exames 

Cambridge. 

 *** Os alunos podem almoçar no colégio, sem qualquer encargo adicional, nos dias em que haja atividades letivas. 

Serviços Facultativos da Educação Pré-Escolar (por ano) 

 Transporte (2 viagens por dia)  935 € 

 Refeição (almoço e lanche)  605 € 

 Prolongamento de horário  440 € 

Serviços Facultativos do Ensino Básico e Secundário (por ano) 

 Transporte (2 viagens por dia)  850 € 

 Refeição (almoço) – 1.º Ciclo  650 € 

 Refeição (almoço) – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico  900 € 

 Prolongamento de horário (à tarde, com acompanhamento pedagógico de docente) 450 € 

 Prolongamento de horário I – (manhã e tarde, até 1 hora e meia / dia)  500 € 

 Prolongamento de horário II – (manhã e tarde, mais de 1 hora e meia / dia) 600 € 

 Sala de Estudo (a partir do 2.º ciclo)  550 € 

Serviços Facultativos (por mês) 

 Inscrição em cada atividade extracurricular   20 € 

 Transporte Extra (no fim das atividades extracurriculares, 1 vez por semana)  10 € 

 Transporte Extra II (entre colégios ou no fim das atividades extracurriculares, 2 vezes por semana) 20 € 

Serviços Facultativos da Educação Pré-Escolar (por mês) 

 Ténis, Hip Hop, Karaté (1x/semana)                                                                                                            15 € 

 Futsal ou Yoga (1x/semana), Karaté (2x/semana)                                            20 € 

 Hip Hop, Ballet, Ginástica Rítmica, Ténis (2x/semana)   25 € 

 Aulas individuais de piano, órgão ou acordeão - 1.º Ciclo (2x/semana)   30 € 

Serviços Facultativos do Ensino Básico e Secundário (por mês) 

 Hip Hop, Karaté (1x/semana)                                                                                                                                   15 € 

 Futsal (1x/semana)                                                             20 € 

 Aulas individuais de piano – a partir do 2.º Ciclo (1x/semana)  25 €  

 Hip-hop, Karaté, Ballet, Yoga, Ténis (2x/semana ou aula dupla)    25 € 

 Aulas individuais de piano, órgão ou acordeão - 1.º Ciclo (2x/semana)   30 € 

 Aulas individuais de piano – a partir do 2.º Ciclo (2x/semana)  40 €  

Serviços Facultativos Pontuais  

 Atividades de Tempos Livres – Pré-Escolar - Oficinas Pedagógicas e Praia (mês de julho) 60 € /semana 

 Atividades de Tempos Livres e Praia (A partir do 1.º Ciclo, refeição incluída, mês de julho) 100 € /semana 

 Atividades de Tempos Livres nas Pausas Letivas (A partir do 1.º Ciclo, refeição incluída) 10 € /dia  


