
 

COLÉGIO PRÍNCIPE CARLOS, LDA. 
Creche - Jardim de Infância - 1º Ciclo 

PREÇÁRIO Pré-Escolar e 1º Ciclo- ANO LETIVO 2017/2018 
 

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS 
 

Matrículas  Matrícula e seguro escolar 390€ 
 

Inclui quota anual de serviço de fotocópias requisitadas pelos professores. 
 

Lecionação 

Educação Pré-Escolar (3, 4 e 5 anos) 
10 mensalidades (setembro a junho) 

410€  
Primeiro Ciclo (1º ao 4º ano) 

10 mensalidades (setembro a junho) 
450€ 

Estes valores incluem a lecionação, por de docentes 
especializados, de: 

Iniciação à língua Inglesa 
Expressão Artística Musical 
Expressão Físico-Motora 

 

Estes valores incluem a lecionação, por de docentes 
especializados, de: 

Inglês 
Expressão Artística Musical 
Expressão Físico-Motora 
Expressão Artística Plástica 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
Educação Moral e Religiosa Católica (opcional) 
Catequese (opcional - Catequistas da Paróquia de S. 
Domingos de Benfica) 

 

O Colégio tem acordo com a DGESTE: 
Contrato de desenvolvimento. 

 
O Colégio tem acordo com a DGESTE: 
Contrato simples. 

 

O Colégio tem apoio Psicopedagógico, com uma Psicóloga devidamente inscrita na Ordem dos 
Psicólogos. 

 

SERVIÇOS FACULTATIVOS 
 

Almoço 

setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, maio e junho 115€ 

dezembro e abril 87€ 
 

Lanche mensal 

Meses de setembro, outubro, 
novembro, janeiro, fevereiro, 

março e maio 
21,50€  Meses dezembro e abril 13,50€ 

 

Almoço e lanche 

setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março, maio e junho 122,50€ 

dezembro e abril 99€ 
 

Serviço de refeitório (integra a sopa) 

10 mensalidades na íntegra 57€ 
 

Almoço/Lanche pontual 

Almoço 6,90€  Almoço no próprio dia 7,90€  Lanche 1,80€ 
 
  



Prolongamento de horário (valores mensais) 

Educação Pré-Escolar (3, 4 e 5 anos)  Primeiro Ciclo (1º ao 4º ano) 

16h30 às 18h00 (a) 50€  16h30 às 18h00 (a) 50€ 

16h30 às 19h00 (a) 60€  16h30 às 19h00 (a) 60€ 

Prolongamento após horário 
inscrito (por hora/fração) 

5€  
Prolongamento após horário 
inscrito (por hora/fração) 

5€ 

   Prolongamento com Estudo (a) 70€ 
 

(a) Em caso de frequência de uma atividade extracurricular com horário sobreposto aplica-se uma redução de 15%, 
cumulativa por cada atividade extracurricular em que o alunos está inscrito. 

 

Atividades extracurriculares 

ATIVIDADES DESPORTIVAS 
por semana 

1x 2x 3x 

Judo às 3ª e 5ª feiras 
- 4 aos 6 anos (4 e 5 anos e 1º ano do 1º Ciclo) 
- 7 aos 10 anos (2º, 3º e 4º anos, do 1º Ciclo) 

30€ 50€ ---------- 

Natação(1) às 2ª, 4ª e/ou 6ª feiras (parceria Piscina da Associação 
Desportiva Marista)  

Acresce seguro anual, no valor de 5€, a ser pago em setembro. 

30€ 50€ 60€ 

Taekwondo Songahm às 2ª e 4ª feiras (parceria Vermelhudo 
Martial Arts) 
- 3 aos 6 anos (Tigers)   |   - 7 aos 10 anos (Kids) 

30€ 50€ ---------- 

Sevilhanas/Dança Criativa à 2ª feira 30€ ---------- ---------- 

Ténis(2) (parceria Ténis Laranjeiras), dos 5 aos 10 anos 
- uma vez/semana à 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª 
- duas vezes/semana às 2ª e 4ª ou às 3ª e 5ª 

Acresce inscrição anual de 35€, que inclui o seguro. 

 
24€ 

 
 

37,50€ 
---------- 

(1) O Colégio garante o transporte e o acompanhamento dos alunos, por um funcionário, até às instalações onde se 
realizam as atividades, sendo recolhidos pelos pais nesse espaço, não regressando ao Colégio. 
(2) O Colégio garante o acompanhamento dos alunos, por um funcionário, até às instalações onde se realizam as 
atividades e serão recolhidos pelos pais nesse espaço, não regressando ao Colégio. 

 

ATIVIDADES DE TECNOLOGIA E PROGRAMAÇÃO 

Happy Code – 1x / semana à 6ª feira 60€ 
 

ATIVIDADES MUSICAIS 

Instrumento musical individual informações na Secretaria a partir de setembro 
 

A frequência das atividades desportivas e musicais é trimestral e a desistência ou mudança apenas pode ocorrer 
no final do trimestre (dezembro, março), devendo ser comunicada com uma antecedência de 20 dias, daquela 

data. Não são aceites desistências ao longo do último trimestre, face aos compromissos assumidos. 
 

Modalidade e Prazos de Pagamento 

Mensal 
Pagamento de 1 a 10 do mês a que respeita  

Anual 
Pagamento total até dia 15 de outubro, 
desconto de 1,5% sobre valor da lecionação. 

     

As famílias que têm no Colégio, mais do que um filho, beneficiarão do desconto de 5% no segundo 
educando e o desconto de 10% a partir do terceiro educando. 
No caso da opção por pagamento anual não ser feita até 15 de outubro aplica-se, sem qualquer 
desconto, o pagamento mensal. 
As mensalidades liquidadas após o prazo normal (dia 10 do mês a que respeitam) serão sujeitas 
mensalmente a uma taxa suplementar cumulativa de 5%. 

 

Nota: 
- No caso de ser pedida uma Caderneta do Aluno nova, esta tem um custo de 10€. 
- O valor da matrícula (e seguro escolar) uma vez liquidados não serão devolvidos. 

 

Lisboa, julho de 2017 
 A Direção 


