
                      Tabela de preços para 2015/2016

Inscrição 
Valor: 60€ (válido para 1 ano) inclui seguro e material de desgaste. Os irmão dos 
alunos inscritos têm 20% de desconto no valor da inscrição.
Re-inscrição: 30€ (válido para 1ano) inclui seguro e material de desgaste

Sala de estudo
Mensalidade Sala de estudo com orientação pedagógica 

horário das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 19:00h
Sem lanche

1 x semana 60€ 
2 x semana 80€ 
3 x semana 110€ 
4 x semana 130€ 
5 x semana 150€ 
Hora avulso 5€
Das 19h às 20h 5€ por cada 30 minutos de atraso.

O mês de junho é pago em três parcelas, a começar no mês seguinte ao mês da inscrição

 Mensalidade do transporte escolar em carrinha Lanches
1 viagem/semana 25€ 1 lanche/semana    6€
2 viagem/ semana 40€ 2 lanche/semana   12€
3 viagem/ semana 55€ 3 lanche/semana   18€
4 viagem/ semana 70€ 4 lanche/semana   24€
5 viagem/ semana 85€ 5 lanche/semana   30€
viagem avulso 10 € 2€

IVA incluído à taxa em vigor

Explicações individuais (aulas de 1h em salas individuais)

Nível de ensino Pacote de 4 aulas
Teste diagnóstico

Aulas avulso
1º ciclo 70€     (17,50€ / h) 20€
2º ciclo 80€     (20,00€ / h) 23€
7º /8º /9º ano 90€     (22,50€ / h) 25€
10º /11º ano 110€    (27,50€ / h) 30€
12º ano e disc. terminais 120€    (30,00€ / h) 33€
Universitário 140€    (35,00€ / h) 38€

Cursos de iniciação e continuação (aulas de 1h em salas individuais)
Regular – 8 horas Intensivo - 16 aulas

Português para estrangeiros 200€ 360 €
Inglês/ Alemão/Mandarim 185€ 335 €
Informática 185€ 335€

Cursos de preparação para exames nacionais e aferição 
(aulas de 1h30m em salas individuais)

Nível de ensino 4 aulas de 90 minutos
4º ano 120€
6º ano 140€
9º ano 150€
11º /12º ano 180€
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