
 

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

PREÇÁRIO CRECHE- ANO LETIVO 2019/2020 
 

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS 
 

Matrículas  Matrícula e seguro escolar 390€ 

Inclui quota anual de serviço de fotocópias requisitadas pelos professores. 
 

Lecionação 
Creche - 11 mensalidades (setembro a julho) 380€ 
Estes valores incluem, através de professores certificados e com habilitação própria: 

Iniciação à língua Inglesa   |   Expressão Artística Musical   |   Expressão Físico-Motora 

Frequência do mês de agosto – implica o pagamento do valor de uma mensalidade a que acresce o serviço 
facultativo referente ao: almoço, lanche, almoço e lanche ou serviço de refeitório, também 
correspondente a uma mensalidade. A opção de frequência parcial do mês de agosto implica o pagamento 
de 25€ por dia (ainda que o aluno só compareça meio dia), incluindo-se neste valor a frequência, o almoço 
e o lanche. 
 

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

 

SERVIÇOS FACULTATIVOS 
 

Almoço 
11 mensalidades na íntegra 120€ 

 

Lanche mensal 
11 mensalidades na íntegra 30€ 

 

Almoço e lanche 
11 mensalidades na íntegra 130€ 

 

Serviço de refeitório (integra a sopa) 
11 mensalidades na íntegra 60€ 

 

Almoço/Lanche pontual 
Almoço 6,90€  Almoço no próprio dia 7,90€  Lanche 2,20€ 

 

Prolongamento de horário (valores mensais) 
17h00 às 18h00 50€  17h00 às 19h00 60€ 

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

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 nova Caderneta do Aluno, esta tem um custo de 10€. 
- O valor da matrícula (e seguro escolar) uma vez liquidados não serão devolvidos. 

 

Lisboa, janeiro de 2019 
 A Direção 


