PREÇÁRIO COLÉGIO CORTE REAL
Ano Letivo 2020/2021
Emolumentos

Custo Anual

1.ª admissão (inclui t-shirt e cartão de identificação do encarregado de educação)

100,00€*

1.ª matrícula (admissão ao 1.º CEB, inclui seguro escolar e 1 pólo manga comprida)
Renovação Matrícula (inclui seguro escolar)

100,00€*
29,50€

*desconto de 25% no caso de ter irmãos a frequentar o colégio

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS:
O pagamento dos emolumentos acima referidos tem lugar aquando da 1.ª Matrícula/1.ª Admissão ou aquando da
renovação de matrícula para o ano letivo seguinte.
Os valores dos serviços obrigatórios, indicados na tabela infra, compreendem, exclusivamente, a prestação de serviço
educativo, ou seja, a componente letiva sendo o mesmo variavél em função do número de vezes que, cada familia,
opta realizar.

Ciclos Escolares

Custo Anual

Pagamento em 10
mensalidades

Pagamento em 11
mensalidades

3.468,00€
3.108,00€
2.868,00€
3.228,00€

346,80€
310,80€
286,80€
322,80€

320,27€
287,55€
265,73€
298,45€

pago de 1 vez ou
em 10 vezes*

Berçário (inclui refeições, atividades curriculares e higiene)
Creche (inclui refeições, atividades curriculares e higiene)
Pré-Escolar (inclui refeições e atividades curriculares)
1.º Ciclo do Ensino Básico (inclui atividades curriculares)

Pagamento
em 12
mensalidades

299,00€
269,00€
249,00€
279,00€

* contempla as atividades letivas, de setembro a junho. O período não letivo de julho e agosto é assegurado pelo
Colégio Corte Real, CRL sem necessidade de investimento adicional pelas famílias.
Efetuando o pagamento anual até dia 5 de Setembro beneficiará de 5% de desconto.

Observações:
Novos Alunos: Ao fazer a matrícula, o aluno pagará o valor da inscrição que inclui o seguro escolar,
quantia não reembolsável. Em simultâneo com o pagamento da primeira Inscrição no Colégio é feito o
pagamento da primeira prestação mensal escolhida em função no número de vezes que pretende
liquidar, o valor anual, e da respetiva valência. Só desta forma fica a vaga pretendida reservada.
Alunos do Colégio: No ato de renovação da matrícula é devida a 1ª mensalidade do próximo ano letivo
(setembro de 2020) sendo esta uma quantia não reembolsável em caso de desistência.
Outros Custos obrigatórios
Bibe (creche e jardim de infância)

Material de desgaste (creche, jardim de infância e 1º ciclo)
Visitas de estudo, espetáculos e Atividades
representacionais e de convívio (creche, jardim de infância e
1º ciclo)

Custo Anual
25,00€
15,00€
37,50€

SERVIÇOS FACULTATIVOS:
ALIMENTAÇÃO NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO**
Serviço
Almoço (dia)
Lanche (para cada reforço da manhã ou tarde)
Serviço de Refeitório (mês)

Custo
2,50€
1,25€
10,00€

** OS VALORES REFERENTES À ALIMENTAÇÃO NO 1.º CICLO SOFREM UM AGRAVAMENO DE 50% QUANDO
FORNECIDOS A CRÉDITO NO RESPETIVO CARTÃO.
PROLONGAMENTO (PERÍODO ENTRE AS 18H00 E AS 20H00)
Serviço

Prolongamento (1 hora, 5 dias/semana)
Prolongamento (2 horas, 5 dias/semana)
Prolongamento avulso (por cada período de 1 hora)

Custo Mensal
25,00€
50,00€
5,00€

CARTÃO DE ACESSO
2.ª via do cartão de identificação

Custo
7,50€

Cartão de identificação de acompanhante

7,50€

TRANSPORTE
Serviço
Transporte mensal < 5 Km
Transporte mensal > 5Km e < 10Km
Transporte mensal > 10Km
Transporte avulso (dia) ≤ 5 km
Transporte avulso (por dia e cada 5 km adicionais)

1 viagem
40,00€
45,00€
55,00€
10,00€
7,50€

2 viagens
80,00€
90,00€
110,00€
-

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES****
Futebol, Ballet, Judo, Sevilhanas ou Rugby (2x por semana)
Yoga a brincar (1x por semana)

Custo Mensal
27,50€
20,00€

aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor; estes valores poderão sofrer alterações
em função das atividades a oferecer.
****

Aprovado em 23 de janeiro de 2020,
A Direção,

