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Externato Paraíso dos Pequeninos
Colégio das Terras de Santa Maria

Tabela de Preços – Ano Letivo 2019/2020
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 e turma dos 3 anos). 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: 310 €
Restantes Níveis de Ensino: 335 €
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

N.º de
prestações

3465 €

Mês a que se
refere a 1.ª
prestação
setembro

11

Data em que se
efetuam os
pagamentos
1 a 8 de cada mês

Valor de
cada
prestação
315 €*

Anuidade

CRECHE
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

3685 €

setembro

11

1 a 8 de cada mês

335 €*

1.º CICLO - ENS. BÁSICO

3800 €

setembro

10

1 a 8 de cada mês

380 €*

2.º e 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

4200 €

setembro

10

1 a 8 de cada mês

420 €**

ENSINO SECUNDÁRIO

4400 €

setembro

10

1 a 8 de cada mês

440 €***

* 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.

