PREÇÁRIO PRÉ-ESCOLAR | Ano Letivo 2019/2020

ANUAL

BASE

LECIONAÇÃO | Valor mensal (11 meses)

ABERTO DAS 07H00M ÀS 19H00M

1.º Escalão

———————

92.43 €

Contrato Desenvolvimento 2.º Escalão
(apoio à família) 3.º Escalão

———————

120.08 €

———————

136.34 €

4.º Escalão

———————

144.47 €

Fora de Escalão

———————

190.00 €

Agosto (facultativo)

———————

150.00 €

Novas Matrículas

———————

40.00 €

Renovação Matrículas

———————

35.00 €

Seguro Escolar

———————

6.50 €

Despesas Escolares *

———————

25.00 €

11 meses

———————

30.00 €

Agosto

———————

Incluída na mensalidade de agosto

Senha de Almoço

———————

2.90 €

Zona A – Guarda-Gare/Sequeira

1 viagem diária
2 viagens diárias

20.00 €
35.00 €

Zona B – Póvoa do Mileu

1 viagem diária
2 viagens diárias

22.50 €
37.50 €

Zona C – Centro da Guarda

1 viagem diária
2 viagens diárias

25.00 €
40.00 €

Serviço de Deslocações
Piscinas Municipais e Conservatório de Música

1 vez por semana
2 vez por semana

15.00 €
20.00 €

REFEIÇÕES - Almoço (valor mensal)

FACULTATIVO

TRANSPORTE (valor mensal)

MODALIDADES DE PAGAMENTO **
1.
2.
3.
4.

MENSAL - Em setembro até ao dia 20 e restantes meses até ao dia 8.
TRIMESTRAL - Até ao dia 8 dos meses de outubro, janeiro e abril, havendo um desconto de 2%
ANUAL - Até ao dia 8 de outubro com um desconto de 3%
FAMÍLIAS - As famílias que têm na Escola mais do que um filho usufruem de um desconto de 20% sobre o valor da lecionação do
segundo filho, 25% no terceiro filho e 30% a partir do quarto filho.
5. MÊS DE AGOSTO – os alunos que quiserem usufruir só de metade do mês terão o desconto de 25%. A diária neste mês será de 9.00€ e
as saídas e outras atividades extra serão pagas à parte.
* As despesas escolares englobam os serviços administrativos e de reprografia letiva, podendo ser pago o valor em duas partes: 50% em outubro e
50% em março.
** Os descontos são válidos apenas se forem cumpridos os prazos de pagamento para cada modalidade. As mensalidades liquidadas após o prazo
previsto serão sujeitas mensalmente a uma taxa suplementar cumulativa de 15.00 €.
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