PREÇÁRIO

Tabela de Preços - Ano Letivo 2015/2016
SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS
Matrícula/Renovação de Frequência
Inscrição/Matrícula* (novos alunos) ........................................................................................................................ 130,00€
Inscrição/Matrícula (novos alunos) até 30 de abril de 2015 ..................................................................................GRATUITA
* (inclui seguro escolar, 1.ª via do cartão de aluno, 1.º via da caderneta escolar)

Renovação de Frequência (1.ª vez).............................. ………………………………………………………………………………………….100,00€
Renovação de Frequência (2.ª vez)................................ ………………………………………………………………………………………….80,00€
Renovação de Frequência (3.ª vez e seguintes) ............ ………………………………………………………………………………………….75,00€
(As renovações de frequência incluem seguro escolar e 1.º via da caderneta escolar)

Anuidades

Nível de Ensino

Educação Pré-Escolar
(P3, P4 e P5)
1º Ciclo do Ensino Básico
(1º, 2º, 3º e 4º anos)
2º Ciclo do Ensino Básico
(5º e 6º anos)
3º Ciclo do Ensino Básico
(7º, 8º e 9º Ano)

Propinas

Matrícula/Renovação de
Frequência
(inclui seguro escolar)

Total
(Variável de acordo com o valor da
matrícula/renovação de
frequência)

1.980,00€

De 80,00€ a 130,00€

De 2060,00€ a 2110,00€

2.860,00€

De 75,00€ a 130,00€

De 2935,00€ a 2990,00€

3.080,00€

De 75,00€ a 130,00€

De 3155,00€ a 3210,00€

3.520,00€

De 75,00€ a 130,00€

De 3595,00€ a 3650,00€

Propinas e descontos1
Descontos nas propinas2
Pagamento mensal (11X)

3

-----------Educação Pré-Escolar
(P3, P4 e P5)
1º Ciclo do Ensino Básico
(1º, 2º, 3º e 4º anos)
2º Ciclo do Ensino Básico
(5º e 6º anos)
3º Ciclo do Ensino Básico
(7º, 8º e 9º Ano)

180,00€
260,00€
280,00€
320,00€

Pagamento semestral (2X)
2% desconto
1º semestre – 882,00€
2º semestre – 1058,40€
1º semestre – 1274,00€
2º semestre – 1528,80€
1º semestre – 1372,00€
2º semestre – 1646,40€
1º semestre – 1558,00€
2º semestre – 1881,60€

4

Pagamento anual (1X)
4% desconto
1900,80€
2745,60€
2956,80€
3379,20€

Observações:
1
Se as famílias, no âmbito do contrato simples e de desenvolvimento, forem apoiadas, estes valores serão devidamente ajustados.
2
Os descontos aplicam-se apenas às propinas, não sendo aplicáveis à matrícula/renovação de frequência.
3
O pagamento da 11.ª mensalidade é realizado entre os meses de janeiro e maio, 20% em cada mês.
4
O pagamento referente ao 1º semestre ocorre em setembro e o referente ao 2º semestre em fevereiro
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Outros Descontos
Descontos para irmãos: para o 2.º Filho ............................................................................... 10% sobre o valor da anuidade
Descontos para irmãos: para o 3.º Filho ............................................................................... 15% sobre o valor da anuidade
Descontos para irmãos: a partir do 4.º Filho ........................................................................ 20% sobre o valor da anuidade
Descontos para colaboradores ......................................................................................................40% no valor da anuidade

Alimentação (valores mensais)
Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo (reforço alimentar da manhã, almoço e lanche) ..................................................... 80,00€
2.º e 3.º Ciclos (almoço) ............................................................................................................................................... 80,00€
2.º e 3.º Ciclos (almoço e lanche) .............................................................................................................................. 105,00€
Observação:
Nos períodos de interrupção letiva (Natal e Páscoa), bem como nos meses de setembro e junho (nos períodos que antecedem e
precedem as atividades letivas), os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos terão uma redução proporcional ao número de semanas de aulas no
valor da alimentação.

Uniformes
Os uniformes têm preçário próprio, de acordo com o tipo de peça e tamanho, afixado na loja/papelaria.
Material Escolar de Uso Coletivo
Educação Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico ................................................................................................ 50,00€
Observação:

Este valor será repartido em duas prestações: novembro e março;

O material de utilização individual dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclo é da responsabilidade dos Encarregados de Educação e
consta de uma lista que será entregue pelos respetivos professores e divulgada no site da escola. Este material pode ser
adquirido na loja/papelaria da Escola.

SERVIÇOS FACULTATIVOS
Atividades Extra - Escolares (valores mensais)
Academia de Kempo (2xsemana) ................................................................................................................................ 45,00€
Academia de Ténis (2xsemana) ................................................................................................................................... 45,00€
Academia de Natação (2xsemana) .............................................................................................................................. 45,00€
Academia de Música (2xsemana) ................................................................................................................................ 60,00€
Prolongamento horário (08h00-09h00)................................................................................................................. GRATUITO
Prolongamento horário (17h30-18h30)................................................................................................................. GRATUITO
Prolongamento horário (18h30-19h30)....................................................................................................................... 30,00€
Nota - Poderão iniciar-se novas academias em setembro de 2015
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Permanência após as 18h30 (valores diários)
Períodos de 30 minutos ................................................................................................................................................. 3,00€
Atividades de tempos livres (valores semanais)
1

Mês de julho (1.º, 2.º e 3.º ciclos) .............................................................................................................................. 40,00€
2

Mês de agosto (educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos) ....................................................................................... 85,00€
1

Mês de setembro (1.º e 2.º ciclos) ............................................................................................................................. 40,00€
Observação:
1
2

Inclui frequência das atividades (20€) e alimentação (20€);

Inclui frequência de atividades e alimentação.

Transportes Escolares (valores mensais)
Localidade: Fundão (1 viagem/dia) .............................................................................................................................. 30,00€
Localidade: Fundão (2 viagens/dia) ............................................................................................................................. 40,00€
Seguro Escolar/Coberturas
Despesas de tratamento (Acidentes pessoais) ....................................................................................................... 7.500,00€
Invalidez permanente ........................................................................................................................................... 35.000,00€

Covilhã, 31 de janeiro de 2015
A Direção da Escola Internacional da Covilhã
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