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Serviços obrigatórios 

 

Estão incluídas nas mensalidades todas as atividades letivas e o almoço. Na Pré-escola e no 1.º Ciclo estão incluídas 

atividades como a natação, as oficinas de ciências, a informática/programação, a educação musical, o canto coral, 

filosofia, inglês e os exames Cambridge. No 2.º e 3.º Ciclos estão incluídos todos os clubes e atividades de 

enriquecimento, como Cambridge English e seus exames, educação para a cidadania, salas de estudo nas tardes livres, 

filosofia e apoio para exames. No Ensino Secundário, estão incluídas as aulas de apoio para exame, que ocorrem durante 

todo o ano letivo, reforçando-se assim as cargas horárias das disciplinas com exames nacionais. 

 

Todas as mensalidades já incluem uma verba referente à utilização de um notebook na sala de aula e em casa (exceto 

creche). A propriedade do equipamento não é do encarregado de educação, uma vez que o equipamento é fornecido em 

regime de aluguer e com um serviço de substituição em 72 horas. 

 

Pretende-se que o encarregado de educação conheça todos os valores que terá de pagar à escola no momento da inscrição. 

Como tal, não serão solicitados quaisquer valores adicionais para atividades como visitas de estudo, entradas na festa 

cultural, prendas do dia do pai/mãe, etc. 

 

Inscrição (inclui seguro escolar, visitas de estudo, entradas na festa cultural) 

Creche, Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico: 290 € 

Restantes Níveis de Ensino: 320 € 

 

Ensino e Refeição em Dias Letivos 

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 1.ª 

prestação 

N.º de 

prestações 

Data em que se 

efetuam os 

pagamentos 

Valor de 

cada 

prestação 

CRECHE 3025 € setembro 11 1 a 8 de cada mês 275 €* 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 3465 € setembro 11 1 a 8 de cada mês 315 €* 

1.º CICLO - ENS. BÁSICO  3650 € setembro 10 1 a 8 de cada mês 365 €* 

2.º e 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 4050 € setembro 10 1 a 8 de cada mês 405 €** 

 ENSINO SECUNDÁRIO  4150 € setembro 10 1 a 8 de cada mês 415 €*** 

 

* Incluídas todas as atividades de enriquecimento curricular (natação, informática, exames Cambridge, por exemplo) 

** Incluídas todas as atividades de enriquecimento curricular (clubes, apoio para exames, exames Cambridge)  

*** Inclui atividades de apoio para exames nacionais. 
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Serviços Facultativos da Creche/Educação Pré-Escolar (11 prestações mensais) 

 Transporte (2 viagens por dia)  100 € 

 Transporte (1 viagem por dia, se houver vaga na rota pretendida)  65 € 

 Transporte entre escolas (1 ou 2 viagens por dia)  25 € 

 Prolongamento de horário (antes das 8h30 de manhã e/ou depois das 17h30, à tarde)  40 € 

 

Serviços Facultativos do Ensino Básico e Secundário (10 prestações mensais) 

 Transporte (2 viagens por dia)  100 € 

 Transporte (1 viagem por dia, se houver vaga na rota pretendida)  65 € 

 Transporte entre escolas (1 ou 2 viagens por dia)  25 € 

 Sala de Estudo (a partir do 1.º ciclo)  60 € 

 Prolongamento de horário I – (1.º ciclo, manhã e tarde, até 90 minutos / dia)  65 € 

 Prolongamento de horário II – (1.º ciclo, manhã e tarde, mais de 90 minutos / dia) 70 € 

 

A partir do 2.º ciclo, não há cobrança de prolongamento de horário, desde que o aluno não precise de acompanhamento de docente. 

 

Serviços Facultativos (por mês) 

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

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

 

Serviços Facultativos da Educação Pré-Escolar (por mês) 

 Karaté, Xadrez, Futsal (1x/semana)                                                                                                                                            15 € 

 Karaté (2x/semana)                                            20 € 

 Ballet, Ginástica Rítmica, Xadrez, Voleibol (2x/semana ou aula dupla)                                         25 € 

 Aulas individuais de piano, órgão ou acordeão (2x/semana)   30 € 

 Aloha Mental Arithmetic   50 € 

 

Serviços Facultativos do Ensino Básico e Secundário (por mês) 

 Karaté, Xadrez, Voleibol (1x/semana)                                                                                                           15 €  

 Espanhol, 45 minutos                                                             20 € 

 Danças Urbanas, Karaté, Ballet, Xadrez, Voleibol, Ginástica Rítmica, Oficina dos Artistas (2x/sem ou aula dupla) 25 € 

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

 Aulas individuais de piano – a partir do 2.º Ciclo (1x/semana), Football School (2 aulas de 1 hora) 30 € 

 Aloha Mental Arithmetic   50 € 

 The Inventors    40 € 

 Espanhol – 90 minutos    35 € 

 Espanhol – 120 minutos   45 € 

 Cambridge English (2 horas / semana)   55 € 

 Cambridge English (3 horas / semana)   80 € 

 Ensino Especial / Apoio Pedagógico Individualizado – 2 horas / semana   100 € 

 Ensino Especial / Apoio Pedagógico Individualizado – 5 horas / semana   200 € 

 

Serviços Facultativos Pontuais 

 Inscrição em cada atividade extracurricular   20 € 

 Aulas individuais de 30 minutos de violino, flauta – Academia de Paços de Brandão – Valor por aula 7,5 € 

 Rock School – Formação Musical em grupo – Valor / hora   5 € 

 Rock School – Voz, Guitarra, Baixo, Bateria, Percussão, Teclado – Valor / hora – Aulas individuais  15 € 

 Apoio ao Estudo – Aulas Individuais – Valor por hora   15 € 

 Kit Individual Aloha   40 € 

 Kit Individual Inventors   50 € 

 Atraso no Prolongamento de Horário – cada quinze minutos – Artigo 21.º do Reg. Interno 1 € 

 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  

 

Descontos 

 

Quem pagar o ano letivo todo durante o mês de setembro ou outubro, beneficia de um desconto sobre o valor total a pagar de 3%. 

No caso de irmãos, existe um desconto nos serviços obrigatórios do irmão que frequentar o nível de escolaridade mais baixo, no 

valor de 11€/mês. 


