
Preçário 2018/19
Pré-escolar e 1º ciclo com ensino de Música

preçário | tabela 2018/2019 11 mensalidades / tudo incluído

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 2018)

  
  

até 27 de Julho  150,00 € *

a partir de Setembro 200,00 € ** 

Propina Pré-escolar 11 mensalidades 
(setembro a junho. A 11ª mensalidade é paga em 3 prestações de outubro a dezembro).

Acolhimento 7.30h às 9.00h | Tempo letivo: 9h às 15.00h | Lanche/Brincar: 15h às 16.45h

As atividades curriculares incluem: Música (90 min) + inglês (60 min)  + atividade física 
e desportiva (60 min) com professores especializados.

  350,00 €

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

Acolhimento 7.30h às 8.30h | Tempo letivo: 8.30h às 16.h

As atividades curriculares incluem:  Música com instrumento (195 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

385,00 €

ServiçoS facultativoS

alimentação **
alimentação completa (almoço e dois lanches) 120,00 €
almoço 110,00 €
utilização do refeitório 45,00 €
almoço avulso 7,00 €
lanche avulso 4,00 €

Prolongamento de Horário
1ª hora / 17h-18h 20,00 €
2ª hora / 18h-19h 20,00 €
avulso 6,00 €

Descontos
Associados do Conservatório até 28 de Fevereiro de 2018 - desconto permanente de 50% na matrícula.
Moradores na localidade de Vale Mourão - desconto permanente de 50% na matrícula

Pagamento anual - 7% de desconto no pagamento no ato da matrícula
* até 27 Julho 2º filho - 100,00 € 3º filho - 80,00 €
** a partir de Setembro: 2º filho - 150,00 € 3º filho - 100,00 €

*** 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. 

CaMpaNHa pioNeiroS 2018/2019 11 mensalidades / tudo incluído
Propina base com música integrada + alimentação completa + prolongamento de horário

Pré-eScolar 480,00 €
1º ciclo 510,00 €
* campanha Pioneiros 2018/19 - Válida para matrículas até 30/09/2018 com tudo incluído 
(propina base com música integrada + alimentação + prolongamento de horário 17h-19h). Para mais informações, contacte-nos!


