
 
PREÇÁRIO     ANO LETIVO 2022/2023 

 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Inscrição (Matrícula; Seguro escolar; 1.ª via do cartão eletrónico) ........................................................... 145,00€ 

Propinas (12 prestações, de setembro a agosto) ..................................................................................... 220,00€ 

Almoço (por refeição) ................................................................................................................................... 2,50€ 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

Inscrição (Matrícula; Seguro escolar; 1.ª via do cartão eletrónico) ........................................................... 150,00€ 

Propinas (12 prestações, de setembro a agosto) ..................................................................................... 245,00€ 

Almoço (por refeição) ................................................................................................................................... 3,00€ 

Ensino Secundário 

Inscrição (Matrícula; Seguro escolar; 1.ª via do cartão eletrónico) ........................................................... 150,00€ 

Propinas (12 prestações, de setembro a agosto) ..................................................................................... 250,00€ 

Almoço (por refeição) ................................................................................................................................... 3,20€ 

 

 

Modalidades de Pagamento | Descontos 

1 – Modalidades de pagamento da inscrição 

a) Prestação única: pagamento efetuado no ato de entrega do Boletim de Renovação de Inscrição; 

b) Em duas prestações: a 1.ª, no valor de 70,00 €, a ser paga no ato de entrega do Boletim de 

Renovação de Inscrição, a 2.ª até ao dia de renovação da matrícula. 

2 – Modalidades de pagamento das propinas: 

 ANUIDADE EM 10 PRESTAÇÕES EM 12 PRESTAÇÕES 

1.º ciclo 2.600,00 € 260,00 € 220,00 € 

2.º e 3.º ciclos 2.900,00 € 290,00 € 245,00 € 

Secundário 3.000,00 € 300,00 € 250,00 € 

 

Nota: 

Para os Encarregados de Educação que optarem pelo pagamento das propinas em 12 prestações, o valor 

da última prestação (12.ª) será de 180,00 €, no caso do 1º ciclo, e de 205,00 €, no caso dos 2º e 3º ciclos. 

3 – As famílias com dois ou mais filhos beneficiam dos seguintes descontos: 

a) 2 filhos: desconto de 3% a incidir sobre o valor das propinas do filho mais novo; 

b) 3 ou mais filhos: desconto de 5% a incidir sobre o valor das propinas do filho mais novo. 

4 – Os Encarregados de Educação que optarem pelo pagamento do valor total das propinas numa única 

prestação (anuidade) têm um desconto de 2% (para aplicar apenas quando não beneficiarem das alíneas a) 

ou b) do número 3). Nesta opção, o pagamento terá de ser efetuado até ao dia 15 de outubro. 
 

 

A Diretora Pedagógica 

____________________________________________ 
(23 de março) 


