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                          Educar 

                          Através da Relação Afetiva - Ousando a Troca 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

1. O pagamento da inscrição/matrícula anual é obrigatório. 

2. Depois de manifestada, através de documento próprio, a intenção de renovação da 

inscrição/matrícula, a mesma será paga em (3) três prestações iguais, nos meses de 

abril, maio e junho. 

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

4. O pagamento das mensalidades processa-se de 1 a 8 de cada mês. 

5. A mensalidade do mês de julho é paga em 9 (nove) prestações, de outubro a junho. 

6. Dois irmãos matriculados no Externato, usufruem de desconto de 10% sobre a 

mensalidade. 

7. O Externato tem protocolos de parceria com instituições e empresas que possibilitam 

condições especiais de acesso, matricula e mensalidade. 

8. Não há descontos pelas faltas dos alunos. 

9. Não há descontos nos almoços e restantes serviços nos períodos de pausas letivas - 

Natal, Carnaval, Páscoa. 

10. O regime do serviço de almoço não pode ser alterado durante os períodos férias letivas. 

11. Os alunos que almocem avulso mais de três vezes por semana passarão 

automaticamente para regime de almoço mensal. 

12. O serviço de prolongamento será cobrado a partir das 17h, independentemente do aluno 

estar inscrito neste serviço facultativo. 

13. As Visitas de Estudo, Passeios e Passeio Anual de Comboio são pagos à parte. 

14. Os bilhetes para a Festa de Final de Ano são igualmente pagos à parte. 

15. A Colónia de Praia nos meses de junho (Infantil) e julho (Primária) é de inscrição 

facultativa e paga à parte. 

16. É obrigatório o uso de fardamento. 

17. O fardamento não está incluído na mensalidade. 

18. O Externato abre às 7,30h e encerra às 20,00h.  

19. O Externato encerra durante o mês de agosto. 

20. A inscrição/matrícula do aluno implica a aceitação e o cumprimento das normas do nosso 

Regulamento Interno. 

 

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

 
 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO/MATRÍCULA 
 

 Documento de identificação da criança (Boletim de Nascimento / C.C.) 

 Nº. Fiscal do aluno 

 Boletim de vacinas atualizado 

 1 foto tipo passe 

 Nº Fiscal dos Encarregados de Educação 


