Preçário - Ano Letivo 2019/2020
Ensino Artístico Especializado – Regime Integrado
Curso de Dança
MATRÍCULAS
(inclui cartão internacional de estudante e fotocópias)

Renovação de matrícula – 1.ª fase
Renovação de matrícula – 2.ª fase
Matrícula de novos alunos

35,00
50,00
50,00

PROPINAS

Aluno abrangido por contrato de patrocínio
(Currículo financiado – anexo I e II da portaria 223-A/2018)
Aluno não abrangido por contrato de patrocínio

0,00
5.200,00

Serviços Adicionais – Regime Integrado

Programa
1.640 € (Anuidade)*
- Encontros mensais
- Estudo orientando por docente
- Estudo autónomo de dança (mediante disponibilidade de salas)
- Inglês: certificação pela Universidade de Cambridge
- Informática (2.º ciclo)
- Artes visuais e plásticas (3.º ciclo)
- Prolongamento de fim de tarde
- Refeições
- Cacifos
- Caderneta

* 1.580 € (Anuidade) – caso a matrícula seja efetuada na 1.ª fase.
Descontos (exceto a propina estipulada no âmbito do financiamento por contrato de patrocínio): no pagamento efetuado no ato da
matrícula, 5% na opção de anuidade e 2,5% na opção semestral. No pagamento efetuado em setembro, 2,5% na opção da anuidade e 1%
na opção semestral.

Serviços Adicionais – Regime Integrado

Reforço curricular – formação vocacional

Encontros mensais de dança
Estudo autónomo de dança (mediante disponibilidade de salas)

225,00
8,50

Anuidade
Hora

800,00

Anuidade

400,00

Anuidade

200,00
250,00
450,00
200,00
300,00

Anuidade

Reforço curricular

2.º ciclo - estudo orientado por docente (formação geral e música)
Estudo autónomo de dança
Prolongamento fim de tarde
3.º ciclo - estudo orientado por docente (formação geral e música)
Estudo autónomo de dança
Prolongamento fim de tarde
Atividades de enriquecimento curricular **

Informática
Artes visuais e plásticas – 3.º ciclo
Programação / Robótica (outubro a junho)
Inglês - certificação pela Universidade de Cambridge 2.º ciclo
Inglês - certificação pela Universidade de Cambridge 3.º ciclo
Prolongamento **

Acolhimento matinal – entre as 7h30 e as 8h30
Até 1 hora por dia
Até 2 horas por dia
Prolongamento de fim de tarde

Gratuito
300,00
600,00
5,00

Anuidade
Hora

Serviços especializados **

Avaliação de orientação escolar e profissional (9.º ano)
Avaliação nutricional e de composição corporal
Consulta de psicologia
Consulta de nutrição
Consulta de fisioterapia

60,00
60,00
20,00
20,00
20,00

Anuidade
Consulta

Refeições

Almoço
Almoço
Uso da cantina para refeições de casa
Uso da cantina para refeições de casa

750,00
5,50
300,00
2,50

Anuidade
Unitário
Anuidade
Unitário

12,00
4,00
20,00
10,00

Unitário
Unitário
Anuidade
Caução

Diversos **

Cartão de aluno – 2.ª via
Caderneta escolar
Cacifo
Cacifo (apenas aquando da entrega da chave)
** Acresce IVA à taxa legal em vigor

Descontos (exceto a propina estipulada no âmbito do financiamento por contrato de patrocínio): no pagamento efetuado no ato da
matrícula, 5% na opção de anuidade e 2,5% na opção semestral. No pagamento efetuado em setembro, 2,5% na opção da anuidade e 1%
na opção semestral.

