
preçário | TABeLA 2019/2020 11 mensalidades 

ServiçoS BASe

inscrição anual  (a debitar no ato da matrícula)
inclui: seguro escolar e de responsabilidade civil cartão de aluno, caderneta de aluno, 
adesão e quota de associado 2019

Pré-escolar: 265,00 €
1º ciclo: 300,00 €

pré-eScoLAr / 11 mensalidades 
(setembro a junho. A 11ª mensalidade é paga em 3 prestações de outubro a dezembro).

TeMpo coMpLeTo
Inclui: acolhimento das 08h às 09h | Tempo letivo: 9h às 15h / Lanche/Brincar: 15h às 17h
As atividades curriculares incluem: Expressão musical (60 min) + Inglês (60 min)  
+ Atividade física e desportiva (60 min) com professores especializados.

TeMpo pArciAL
Inclui: acolhimento das 08h às 09h | Tempo letivo: 9h às 12h 
As atividades curriculares incluem: Expressão musical (60 min) + Inglês (60 min)  
+ Atividade física e desportiva (60 min) com professores especializados.

  

  265,00 €

 175,00 €

Propina 1º ciclo 11 mensalidades 
(setembro a junho. A 11ª mensalidade é paga em 3 prestações de outubro a dezembro).

Inclui: acolhimento das 08h às 8.30h | Tempo letivo: 8.30h às 16h / Lanche/brincar: 16h às 17h
As atividades curriculares incluem:  Expressão musical (90 min) + Inglês (90 min) 
+ Atividade física e desportiva (90 min) com professores especializados.
E também expressão plástica + expressão dramática + tecnologias da informação  + oficinas e clubes

300,00 €

SErvIçoS fAcultAtIvoS
Alimentação *

Alimentação completa (almoço e dois lanches) 115,00 €

Almoço 110,00 €

Utilização do refeitório 35,00 €

Almoço avulso 7,00 €

Lanche avulso 4,00 €

Prolongamento de Horário
07h - 08h + 17h - 19.30h 55,00 €

17h - 18h 25,00 €

17h - 19.30h 35,00 €

Avulso (no período da manhã ou tarde) 6,00 €

Atividades extracurriculares
iniciação ao instrumento + 3 anos (1x por semana) (aula com dois alunos) 68,00 €

Ballet + 3 anos (2x por semana) (aula coletiva) 39,00 €

Teatro + 3 anos (1x por semana) (aula coletiva) 33,00 €

Judo + 3 anos (2x por semana) (aula coletiva) 39,00 €

curso de iniciação Musical + 6 anos (instrumento, coro e iniciação musical) 77,00 € a 102,00 €

Xadrez + 6 anos (1x por semana) (aula coletiva) 33,00 €

DEScontoS
Associados do conservatório - desconto permanente de 50% na primeira matrícula.
Moradores na localidade de vale Mourão - desconto permanente de 50% na primeira matrícula

pagamento anual - 7% de desconto no pagamento no ato da matrícula / Desconto de irmãos - 5% de desconto.

* Nos meses em que existam interrupções letivas, o valor a pagar por este serviço será calculado de acordo com o número 
de dias previsto no calendário escolar. 

preçário 2019/20
JArDiM De infânciA e 1º cicLo



inforMAçõeS SoBre MATrícULAS

1. Para 2019/2020 são aceites matrículas para o jardim de infância (a partir dos 3 anos) e 1º e 2º 
ano do 1º ciclo.

2. A primeira fase de matrículas decorre de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2019 e requer o 
preenchimento do formulário acima ou marcação de visita através do telefone: 21 916 26 28. 
Após a visita e reunião com a coordenação pedagógica, as famílias podem proceder à formali-
zação da matrícula na secretaria do Conservatório.

3. A matrícula deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
- cartão de cidadão do aluno
- boletim de saúde
- declaração médica na qual devem constar todas as informações consideradas relevantes para 
conhecimento da escola, relativas ao estado de saúde do aluno.
- uma fotografia tipo passe 

4. A matrícula considera-se válida após a entrega da ficha de inscrição preenchida, bem com os 
documentos acima mencionados e o valor indicado no preçário em vigor.


