Escola de Pedro Nunes
R. Saraiva de Carvalho, 216 - 1º - 1250-245 Lisboa
Telefones: 936 588 758 / 213 961 943
Mail: epn@epn.pt
Site: www.epn.pt

P R E Ç Á R I O - Ano Letivo 2018 / 2019
(nos termos do ponto 5.º da Portaria nº 809/93 de 7 de setembro)

1.º Ciclo – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º Anos
(Horário letivo: das 09h00 às 16h30)

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS (Matrícula, Seguro Escolar e 10 Mensalidades) – Anuidade: 3.190,00 €
Matrícula + Seguro Escolar (a regularizar no ato de inscrição do aluno)

290,00 €

Mensalidade (10 mensalidades de setembro a junho)

290,00 €
2.827,50 €

Anuidade (10 Mensalidades) a pagar no ato de matrícula beneficiando de 2,5% de desconto
As aulas curriculares incluem as disciplinas de Enriquecimento Curricular.

SERVIÇOS FACULTATIVOS
Alimentação
Fornecida pela Escola - apenas almoço (valor mensal) (1)

111,50 €

Fornecida pela Escola - almoço e lanche (valor mensal) (1)

131,50 €
35,50 €

Trazida de casa - Serviço de cestos (valor mensal)

5,85 €

Refeição avulso (valor por ocorrência)
Complementos de Refeitório – Pedidos Especiais, Sopa ou Acompanhamento Extra (valor por ocorrência)

Aulas de Complemento Curricular

1,00 €

(2)(3)

(Realizam-se de outubro a junho (9 mensalidades), na Escola, após as 17:00 horas)

Aula de Estudo - 1 hora diária (valor mensal)

32,50 €

Atividades I - 1 hora semanal (valor mensal)

21,25 €

Atividades II - 2 horas semanais (valor mensal)

35,75 €

INFORMAÇÃO: CONTRATOS DE APOIO À FAMÍLIA - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (valor anual)
Contratos sujeitos à confirmação legal da sua continuidade. Valores sujeitos a alterações legais.
Mediante candidatura no decorrer do ano letivo e dependente de valores de rendimentos, despesas de saúde e de habitação e agregado familiar.

1.º Escalão
2.º Escalão
3.º Escalão
4.º Escalão

1.110,14 €
1.022,50 €
642.71 €
525,86 €

Notas:
(1) Na alimentação fornecida pela Escola, para ausências superiores a 3 dias seguidos, quando devidamente
justificadas, serão deduzidas ao valor mensal, as refeições não consumidas, à razão de 5,07€ por refeição.
(2) Estas atividades estão sujeitas a um número mínimo de alunos;
(3) Podem carecer de material e/ou equipamentos não fornecidos pela Escola.

INFORMAÇÕES GERAIS
- Meios de Pagamento Aceites: Transferência Bancária (preferencial), Numerário, Cheque e Tickets Educação/Infância
- A Matrícula representa um compromisso de frequência e não é reembolsável
- A Mensalidade cobre o horário total de funcionamento da Escola
- A Escola funciona das 8:00 às 19:00 durantes os períodos letivos
- Todas as Mensalidades são cobradas na totalidade, exceto a já referida em (1)
- O mês de julho obedece a condições específicas de funcionamento e com preçário próprio divulgado no mês de abril
- A Escola encerra no mês de agosto
O presente Preçário está sujeito a eventuais correções futuras, consequentes de Decreto-Lei, Normativos, alterações
fiscais e, ainda, ajustamentos salariais imperativos ou ditados por outros motivos legais.
Em vigor no ano letivo 2018/2019

