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CONDIÇÕES GERAIS 

ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES/ ESTUDO ACOMPANHADO 

A.T.L / A.E 

 
1. As mensalidades obrigatórias são cobradas de outubro a junho; 

2. Nos meses de setembro e julho, as frequências avulsas implicam o pagamento mínimo de uma 
semana, no valor de 37,50€, independentemente da frequência; 

3. No mês de julho a frequência pode ser substituída pelo serviço de Colónia de Praia, entre 1 e 
15 de julho, em valor a definir; 

4. No mês de julho, entre os dias 15 e 31, as frequências avulsas implicam o pagamento mínimo 
de uma semana, no valor de 37,50€; 

5. A desistência de frequência tem que ser comunicada 15 dias antes da mesma se efetuar; 

6. O disposto no número anterior não se aplica ao mês de junho; 

7. O pagamento da inscrição anual é obrigatório e terá de ser efetuado até ao último dia útil do 
mês de junho. 

8. O pagamento da inscrição anual poderá ser feito em 2 prestações, entre maio e junho; 

9. Em caso de desistência, o valor da inscrição não será devolvido; 

10. O serviço de transporte assegura somente o percurso entre o Externato e as Escolas E.B.I 2.3 
Quinta de Marrocos e E.B. 2.3 Pedro de Santarém; 

11. No ato de inscrição o Encarregado de Educação terá de assinar um documento em como tomou 
conhecimento e concorda com as Condições Gerais; 

12. Quaisquer outras condições terão de ser acordadas caso a caso. 

O conhecimento destas Condições Gerais não dispensa a consulta do nosso Regulamento Interno. 

 
 
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
 

 Documento de identificação da criança (C.C.) 

 Nº. Fiscal do aluno 

 Nº Fiscal dos Encarregados de Educação 

Educar  
Através da Relação Afetiva – Ousando a Troca 
 


