PREÇÁRIO
ANO LETIVO 2018 / 2019
www.ext.marista-lisboa.org

Preçário em vigor entre 01/09/2018 e 31/08/2019
INSCRIÇÃO ANUAL (não reembolsável)
Matrícula e seguro escolar --------------------------------------------------------------------------------------- 273,00 €

LECIONAÇÃO (valores mensais)
Educação Pré-Escolar (3, 4 e 5 Anos) ------------------------------------------------------------------------ 342,00 €
1º Ciclo do Ensino Básico (1º, 2º, 3º e 4º Ano) ------------------------------------------------------------- 350,00 €
2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º Ano) ---------------------------------------------------------------------- 365,00 €
3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º Ano) ----------------------------------------------------------------- 370,00 €
Ensino Secundário (10º, 11º e 12º Ano) --------------------------------------------------------------------- 425,00 €

REFEIÇÃO
Almoço e lanche mensal
Educação Pré-Escolar (10 mensalidades na íntegra) --------------------------------------------------------- 110,00 €
1º Ciclo do Ensino Básico
Meses de outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março e maio ---------------------------------------- 110,00 €
Meses de setembro, dezembro, abril e junho------------------------------------------------------------------ 70,00 €
Almoço mensal
2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
Meses de outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março e maio ---------------------------------------- 110,00 €
Meses de setembro, dezembro, abril e junho------------------------------------------------------------------ 70,00 €
Lanche mensal
2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário
Meses de outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março e maio ------------------------------------------ 22,00 €
Meses de setembro, dezembro, abril e junho------------------------------------------------------------------ 14,00 €
Serviço de Refeitório (10 mensalidades na íntegra)
Ensino Básico (2º e 3º Ciclo e Secundário) ------------------------------------------------------------------- 44,00 €
Almoço/Lanche pontual
Senha de Almoço ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,50 €
Senha de Lanche ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1,80 €
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PROLONGAMENTO DE HORÁRIO – Educação Pré-Escolar (valores trimestrais) (a)
Prolongamento das 16.30 h às 17.30 horas ----------------------------------------------------------------- 110,00 €
Prolongamento das 16.30 h às 18.30 horas ----------------------------------------------------------------- 150,00 €
Prolongamento após horário inscrito (por hora/fração) ------------------------------------------------------- 5,00 €
(a) Desconto de 10% em caso de frequência de uma atividade extracurricular com horário sobreposto
(a) Desconto de 25% em caso de frequência de duas atividades extracurriculares com horário sobreposto
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO – 1º Ciclo (valores trimestrais) (b)
Prolongamento das 17.30 h às 18.30 horas ------------------------------------------------------------------- 95,00 €
Prolongamento das 17.30 h às 19.00 horas ----------------------------------------------------------------- 125,00 €
Prolongamento após horário inscrito (por hora/fração) ------------------------------------------------------- 5,00 €
ESTUDO – 1º, 2º e 3º Ciclo (valores trimestrais) (b)
Estudo 1º Ciclo -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77,00 €
Estudo 2º e 3º Ciclo (16.10 h – 17.00 h) ------------------------------------------------------------------------ 77,00 €
Estudo 2º e 3º Ciclo (17.10 h – 18.00 h) ------------------------------------------------------------------------ 77,00 €
Estudo 2º e 3º Ciclo (16.10 h – 18.00 h) --------------------------------------------------------------------- 123,00 €
(b) Desconto de 10% em caso de frequência de uma atividade extracurricular com horário sobreposto
(b) Desconto de 25% em caso de frequência de duas atividades extracurriculares com horário sobreposto
DIVERSOS
Associação de Alunos (anual) – 5º ao 12º Ano ---------------------------------------------------------------- 3,50 €
Associação de Pais e Mestres (mensal) ------------------------------------------------------------------------- 1,30 €
Cartão de aluno (2ª via) --------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 €
Espaços para Aniversários (s/ utilização de corrente elétrica) -------------------------------------------- 85,00 €
Material Escolar – Educação Pré-Escolar (anual) ------------------------------------------------------------ 80,00 €
Material Escolar – 1º Ciclo (anual)-------------------------------------------------------------------------------- 20,00 €
Material Escolar – 2º Ciclo/Educação Visual e Tecnológica (anual) ------------------------------------- 20,00 €
Utilização de cacifo (anual) ----------------------------------------------------------------------------------------- 25,00 €
MODALIDADES E PRAZOS DE PAGAMENTO
Mensal -------------------------------------------------------------- Pagamento de 1 a 10 do mês a que respeita
Trimestral(a) ------------------------------------------------ Pagamento de 1 a 10 do trimestre a que respeita
- Desconto de 1,5% sobre valor da lecionação
Anual(a) ----------------------------------------------------------------------------- Pagamento até dia 10 de outubro
- Desconto de 2,5% sobre valor da lecionação
(a)

Os pagamentos trimestrais e anuais, incluem valores relativos á lecionação e todos os restantes

serviços e/ou atividades em que o aluno se encontre inscrito.
Nota:
- As mensalidades liquidadas após o prazo normal serão sujeitas mensalmente a uma taxa
suplementar cumulativa de 15,00 €.
- Para todos os ciclos escolares, o pagamento da anuidade faz-se em dez mensalidades (setembro a
junho).
- As famílias que têm no Externato mais do que um filho usufruem de um desconto de 5% sobre o
valor da lecionação do 2º, 10% no 3º filho, 20% no 4º filho e 50% no 5º filho e seguintes.
Lisboa, 6 de setembro 2018
O Diretor
Eurico Brás dos Santos
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