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   COLÉGIO SÁ DE MIRANDA 
 

TABELA DE PREÇOS – SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS 

ANO DE 2013/2014 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Anuidade total.................................................  2853,40€  

Valor da 1ª prestação (matrícula/inscrição).............198€  

Seguro Escolar………………………………..…19,50€ 

Número de prestações seguintes..................................10 

Valor de cada uma das prestações..................... 263,59€  

 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Anuidade total...................................................2938,40€  

Valor da 1ª prestação (matrícula/inscrição)............ 198€  

Seguro Escolar………………………………..…19,50€ 

Número de prestações seguintes..................................10 

Valor de cada uma das prestações..................... 272,09€  

 

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Anuidade total...................................................2938,40€  

Valor da 1ª prestação (matrícula/inscrição)............ 198€  

Seguro Escolar………………………………..…19,50€ 

Número de prestações seguintes..................................10 

Valor de cada uma das prestações..................... 272,09€  

 

Atividades de enriquecimento curricular 

 As atividades de Educação Física, Educação Musical, Artes Plásticas e Inglês  são uma oferta do colégio, 

pelo que não constituem encargos extraordinários. 
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Assistência psicopedagógica 

A assistência Psicopedagógica, individualizada, será facultada quando solicitada, ao 

Colégio, pelo Encarregado de Educação. Sendo da responsabilidade do Encarregado de 

Educação o pagamento dos honorários do Psicólogo. 

 

 

 

 

B) TABELA DE PREÇOS - ATIVIDADES FACULTATIVAS 

ANO DE 2013/2014 

 

a) Refeições: 

  
Refeição a avulso.........almoço 6,00€ + lanche 1,90€ 

Mensalmente.......almoço 99€ + lanche 34,00€ (valor diário aproximado: almoço = 4,70€; lanche = 1,60€) 

 

 

b) Serviço de refeitório................................................. 29€  /mês 

 

c) Prolongamento: 

 

      Jardim de Infância 

 

 Das 17h às 18h..........................................................21,00€  /mês 

 Das 17h às 19h .........................................................40,00€  /mês 

     

 1º Ciclo 

        Prolongamento e sala de estudo 
Até às 17h………………………………………………….21€ 

Até às 18h …………………………………………….……42€ 

Até às 19h………………………………………………… 56€ 

 Prolongamento por hora de permanência .........................3,00€  / hora 

 

         Atividades extracurriculares 

d) Natação (1x semana – com transporte)...................39,90€  /mês 

e) Patinagem (1 x semana)............................................33€  / mês 

f) Dança moderna/pedagógica (2 x semana).............. 38,90€  / mês 

g) Capoeira (2 x semana)……………….…………..….37,00€ / mês 

h) Karaté (2 x semana)..............................................37,00€  / mês 

i) Francês (1 x semana)................................................. 30€ / mês 

j) Informática (1 x semana) .........................................37€  / mês 
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k) Atelier de iniciação musical (J.I.)......................... 30€ / mês 

l) Visitas de estudo....... (custo do transporte e entrada no local da visita) 

m) Atividades de Verão (mês de Julho). 
1 

 

 

Nota importante: As atividades extracurriculares propostas, poderão sofrer alterações. Também os 

valores destas poderão sofrer alterações por motivos imprevistos, caso esta situação se venha a 

verificar a mesma será comunicada antes do início do ano letivo. 

                                                 
1
 NOTA MUITO IMPORTANTE: A frequência das atividades de Verão está sujeita a uma inscrição 

prévia. Esta inscrição deverá ser efetuada no mês de Março. Findo o prazo de inscrição, a aceitação de 

novas inscrições depende da existência de vagas. No momento da inscrição nas atividades de Verão será 

feito o pagamento de um sinal de 15€ por cada semana em que se inscreve. Este valor não será devolvido 

em caso de desistência, salvo por motivo de doença devidamente comprovada. 
3
 Este valor poderá ser alterado de acordo com o aumento do valor do transporte e/ou com o número de 

alunos inscritos. 


