
Preçário 

Ano Letivo 2022-2023

Creche

Ano  Mês  Dia

Serviços Obrigatórios:

260,00 €          

Mensalidade (12X)

1º Educando 410,00 €                

2º Educando (desconto de irmão) 369,00 €               

Serviços Facultativos:

Transportes Preço sob consulta

(segundo Portaria 809/93, de 7 de Setembro)

Nota 2

A mensalidade inclui a possibilidade de frequência no horário completo (das 07h30m às 19h30m), e alimentação (almoço e lanche).

Para os alunos  da Sala de 2 anos,  a mensalidade inclui também a frequência  nas atividades de Ed.Física e Ed.Musical.

Nota 3

A propina/mensalidade é sempre paga na totalidade, mesmo que o aluno não frequente por motivos de doença ou férias.

entidades competentes), será efetuado o desconto de 30% sobre o valor da mensalidade.

Nota 4

Nota 5

    Serviço

No caso de irmãos mais novos, as suas mensalidades terão um desconto de 10% (1º irmão) e 15% (2º irmão).

Nota 1

A inscrição inclui seguro escolar (a fotocópia das condições de cobertura pode ser solicitada na secretaria).

Em situações excepcionais não imputáveis à creche (Pandemias ou outras situações de encerramento determinadas por

A Direção reserva-se ainda no direito de alterar os valores constantes neste preçário. Esta situação hipotética, onde, logicamente, os 

Encarregados de Educação serão informados antecipadamente, deve-se ao facto de estarmos a prever valores com uma antecipação 

alargada (um máximo de 16 meses).

Inscrição (1 x por ano escolar)
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