
 
 

PREÇÁRIO COLÉGIO CORTE REAL 
Ano Letivo 2022/2023 

 
 

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) 100,00€* 
Renovação Matrícula (inclui seguro escolar) 50,00€ 
*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. O valor final global da componente letiva é variavel em função do número 
de vezes que, cada familia, opta realizar  pagamento, 1, 10, 11 ou 12 vezes. 
 

Ciclos Escolares Custo Anual 
pago de 1 vez ou 

em 10 vezes* 

Pagamento em 10 
mensalidades 

Pagamento em 11 
mensalidades 

Pagamento 
em 12 

mensalidades 
Berçário (inclui refeições, atividades curriculares e higiene)** 3.710,00€ 371,00€ 342,25€ 319,00€ 
Creche (inclui refeições, atividades curriculares e higiene)** 3.350,00€ 335,00€ 310,00€ 289,00€ 
Pré-Escolar (inclui refeições e atividades curriculares) 3.110,00€ 311,00€ 287,00€ 269,00€ 
1.º Ciclo do Ensino Básico (inclui atividades curriculares) 3.470,00€ 347,00€ 320,45€ 299,00€ 
2.º Ciclo do Ensino Básico (inclui atividades curriculares) 3.470,00€ 347,00€ 320,45€ 299,00€ 

 
* 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. 
** Nas vagas abrangidas pelo acordo de cooperação com a Segurança Social (96 em 120) o cálculo da 
comparticipação é realizado nos termos do Regulamento Interno das vagas apoiadas pela Segurança Social, 
disponível para consulta no nosso site através do seguinte link:  https://colegiocortereal.pt/wp-
content/uploads/2021/09/Regulamento-Interno-Creche-vagas-apoiadas-SS..pdf em conformidade com o previsto 
na Portaria n.º 196-A/2015 de 1 de julho com as atualizações previstas na Portaria n.º 218-D/2019. É ainda aplicado 
o previsto na Portaria n.º 199/2021 de 21 de setembro que define a gratuitidade na comparticipação familiar aos 
agregados familiares enquadrados no 2º escalão de rendimentos. 

- Efetuando o pagamento anual até dia 5 de Setembro beneficiará de 5% de desconto. 
- O atraso de pagamento implica a revogação de descontos aplicados nos termos do regulamento interno em vigor. 
 
Observações: 

Novos Alunos: com a realização  matrícula, o aluno pagará o valor da inscrição que inclui o seguro 
escolar, quantia não reembolsável em caso de desistência/anulação. 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, da respetiva valência. Só desta forma fica a 
vaga pretendida reservada sendo que em caso de desistência o valor da prestação mensal entretanto 
liquidada não é reembolsável. 

 



 
 

Alunos do Colégio: no ato de renovação da matrícula é devida a 1ª mensalidade do próximo ano letivo 
(setembro de 2022) sendo esta uma quantia não reembolsável em caso de desistência. 

 

 
 Outros Custos obrigatórios Custo Anual 
Bibe (creche e jardim de infância) 25,00€ 
Material de desgaste (creche, jardim de infância e 1º ciclo) 30,00€ 
Visitas de estudo, espetáculos e Atividades 
representacionais e de convívio (creche, jardim de infância e 
1º ciclo) 

em função de cada 
atividade/visita de 

estudo 
 
 
 

OUTROS SERVIÇOS: 
 
 
ALIMENTAÇÃO NO 1.º E 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO*** 

Serviço Custo 
Almoço (dia)  2,50€ 
Lanche (para cada reforço da manhã ou tarde)  1,25€ 
Serviço de Refeitório Avulso (valor por dia) 1,00€ 
Serviço de Refeitório Mensal 10,00€ 

 
***OS VALORES REFERENTES À ALIMENTAÇÃO NO 1.º CICLO SOFREM UM AGRAVAMENO DE 50% QUANDO 

FORNECIDOS A CRÉDITO NO RESPETIVO CARTÃO. 
 
APOIO À DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

Serviço Custo Mensal 
Reforço Pedagógico (professor, educador ou 
auxiliar), Terapeutas, Recursos Especificos de 
aprendizagem, etc. 

Em função das 
necessidades 

identificadas para 
cada criança  

 
 
PROLONGAMENTO (PERÍODO ENTRE AS 18H00 E AS 20H00) 

Serviço Custo Mensal 
Prolongamento (1 hora, 5 dias/semana) 25,00€ 
Prolongamento (2 horas, 5 dias/semana) 50,00€ 
Prolongamento avulso (por cada período de 1 hora) 5,00€ 

 

 
 
CARTÃO DE ACESSO 

 Custo 
2.ª via do cartão de identificação 7,50€ 

Cartão de identificação de acompanhante 7,50€ 



 
 
 
 
 

TRANSPORTE  
Serviço 1 viagem 2 viagens 
Transporte mensal < 5 Km 50,00€ 100,00€ 
Transporte mensal > 5Km e < 10Km 60,00€ 120,00€ 
Transporte mensal > 10Km 75,00€ 150,00€ 
Transporte avulso (dia) ≤ 5 km 15,00€ - 
Transporte avulso (por dia e cada 5 km adicionais) 10,00€ - 

 
 
 
ATIVIDADES CRECHE 

 Custo Mensal 
Atelier de Expressões (Música e Motora 2x por semana) 35,00€ 
Atelier da Natureza (Quinta Pedagógica) – ProjetAR (2x por semana) 15,00€ 

 
 
 
ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES**** 

 Custo Mensal 
Futebol, Ballet, Judo, Sevilhanas ou Rugby (2x por semana) 27,50€ 
Yoga a brincar (1x por semana) 20,00€ 
Musicoterapia (1x por semana) 20,00€ 

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

 
 
A presente tabela de emolumentos, para o ano letivo 2022/2023, poderá sofrer alterações em função 
da evolução da situação socioeconómica do país assim como da pandemia e de medidas adicionais, 
decretadas pela tutela, que venham a ser exigidas ao Colégio.  
 
 
Aprovado em 22 de dezembro de 2021,  
 
 
A Direção, 


