
PREÇÁRIO 
2021/2022

CRECHEPRÉ-ESCOLAR1.º CICLO
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES



PREÇÁRIO CRECHE | Ano Letivo 2021/2022
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRECHE| Valor mensal (11 meses)
ABERTO DAS 07H00M ÀS 19H00M
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Acordos de Cooperação com a Segurança Social
Cálculo de escalão, mediante apresentação de

documentos

Fora de Escalão * ——————— 210.00 €

Fora de Acordos de Cooperação ——————— 250.00 €

Aberto todos os meses do ano
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Educação Musical (2-3 anos)

Educação Física (2-3 anos)

MODALIDADES DE PAGAMENTO ***

1. MENSAL – Sempre  até ao dia 8 de cada mês.

2. 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.

3. 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.

* Dentro da instabilidade social de pandemia causada pelo COVID-19, sempre que ao longo do ano letivo se verificar a necessidade de suspensão
na prestação de serviços, o valor base terá desconto mediante avaliação da instituição e do Governoo valor base terá desconto mediante 
avaliação da instituição e do Governo.
** As despesas administrativas englobam os serviços administrativos, de reprografia e plataforma escolar.
*** 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 25.00 €, quando a instituição não for informada no atraso do 
pagamento.



PREÇÁRIO PRÉ-ESCOLAR | Ano Letivo 2021/2022
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LECIONAÇÃO | PRÉ-ESCOLAR| Valor mensal (11 meses)
ABERTO DAS 07H00M ÀS 19H00M

BA
SE

Acordos de Cooperação com a Segurança Social
Cálculo de escalão, mediante apresentação de

documentos

Fora de Escalão * ——————— 210.00 €

Aberto todos os meses do ano
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RE Educação Musical

Educação Física

Programação e Robótica

Inteligência Emocional

Inglês – Cambridge Educational Partner

MODALIDADES DE PAGAMENTO ***

1. MENSAL – Sempre  até ao dia 8 de cada mês.

2. 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.

3. 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.

* Dentro da instabilidade social de pandemia causada pelo COVID-19, sempre que ao longo do ano letivo se verificar a necessidade de suspensão
na prestação de serviços,  o valor  base terá desconto mediante avaliação da instituição e do Governoo valor  base  terá desconto mediante
avaliação da instituição e do Governo.
** As despesas administrativas englobam os serviços administrativos, de reprografia e plataforma escolar.
*** 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 25.00 €, quando a instituição não for informada no atraso do
pagamento.



PREÇÁRIO 1.º CICLO | Ano Letivo 2021/2022
LECIONAÇÃO | 1.º CICLO| Valor mensal (11 meses)
ABERTO DAS 07H00M ÀS 19H00M
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 *

Contrato Simples **
(apoio à família)

1.º Escalão ——————— 109.08 €

2.º Escalão ——————— 117.04 €

3.º Escalão ——————— 151.57 €

4.º Escalão ——————— 162.19 €

Fora de Escalão ——————— 210.00 €

Agosto (facultativo) ——————— 200.00 €
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Mês completo ——————— 50.00 €

Meio Mês ——————— 30.00 €

MODALIDADES DE PAGAMENTO ****
1 MENSAL - Em setembro até ao dia 20 e restantes meses até ao dia 8.
2 TRIMESTRAL - Até ao dia 8 dos meses de outubro, janeiro e abril, havendo um desconto de 2%
3 ANUAL - Até ao dia 8 de outubro com um desconto de 3%
4 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 – As refeições estão incluídas na mensalidade 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.

* Dentro da instabilidade social de pandemia causada pelo COVID-19, sempre que ao longo do ano letivo 2021/2022 se verificar a necessidade de
“aulas a distância” (atividades letivas não presenciais) o valor base será de 195.00€ (critério: ausência da Escola superior a 15 dias).
** Os alunos que beneficiam do Contrato Simples, não podem ter benefício de mais nenhum outro desconto (segundo a alínea IV – ponto N9 dos 
procedimentos dos contratos de apoio à família – Contratos Simples).
*** 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 25.00 €.



SERVIÇOS FACULTATIVOS

Transportes

Zona 1 viagem diária 2 viagens diárias

Zona A – Guarda-Gara/Sequeira 25,00 € (mensal) 40,00 € (mensal)

Zona B – Póvoa do Mileu 27,50 € (mensal) 42,50 € (mensal)

Zona C – Centro da Guarda 30,00 € (mensal) 45,00 € (mensal)

Serviço deslocações
(ex: Piscinas, Conservatório, Centro Cultural)

17,50 € (1x por semana) 25,00 € (2x por semana)

Preparação Exames Cambridge – Inglês
(protocolado com Knightsbridge – examination e training center)

Ciclo Valor mensal presencial
(2 horas semanais)

Valor mensal a distância
(só aplicável se se verificar a suspensão das atividades

presenciais)

1.º Ciclo e 2.º ciclo 55,00 € 40,00 €

3.º ciclo e Secundário 70,00 € 55,00 €

Novas Inscrições 20,00 €

Academia de Ginástica Acrobática

Ciclo Valor mensal (2 x por semana)

1.º ciclo, 2.º, 3.º ciclos 35,00 €

Novas Inscrições 10,00 €

Karaté

Ciclo Valor mensal (1 x por semana)

1.º ciclo, 2.º, 3.º ciclos 15,00 €

Novas Inscrições 10,00 €



Academia de Guitarra

Ciclo Valor mensal (1 x por semana)

Guitarra I 30,00 €

Guitarra II 35,00 €

Novas Inscrições 10,00 €


