
        JISE07 

Tabela de Preços 

 Inscrição(a) Seguro(a) Renovação (a) (b) Mensalidade (c) 
Acompanhamento pedonal de 

e para a escola E.G. (d) 
Transporte na 

carrinha 
Taxa de 

Refeição(e) 

1º CEB  
(1º a 4 anos) 

65,00 € 32,00 € 35,00 € 130,00 € 7,50 € mensal 9,00 €/viagem 15,00€/mês 

        

2º CEB  
(5º e 6º anos) 

65,00 € 32,00 € 35,00 € 
Frequência de 2 dias por semana: 135,00 € 
Frequência de 4 dias por semana: 155,00 € 
Frequência de 5 dias por semana: 160,00 € 

7,50 € mensal 9,00 €/viagem 15,00€/mês 

        

3º CEB  
(7º, 8º e 9º anos) 

65,00 € 32,00 € 35,00 € 
Frequência de 2 dias por semana: 140,00 € 
Frequência de 4 dias por semana: 160,00 € 
Frequência de 5 dias por semana: 165,00 € 

7,50 € mensal 9,00 €/viagem 15,00€/mês 

        

10º ano  
(que tenha frequentado 
a SE no ano anterior) 

-------- 32,00 € 35,00 € Frequência de 2 dias por semana: 150,00 € --------------------- 9,00 €/viagem 15,00€/mês 

Secundário 
(10º, 11º e 12º anos) 

-------- 32,00 € --------------- (f) explicações por hora e disciplina -------------------- 9,00 €/viagem 15,00€/mês 

Notas: 

1 - Todos os valores são sujeitos a IVA à taxa legal em vigor, de 23%. 

2 - Em caso de falha no pagamento até ao 5º dia do mês, será aplicada uma taxa, no mês subsequente, de 2,50 € por cada dia de atraso, incluindo o da liquidação. 

3 - O horário de estudo da SE compreende o período da manhã: 08:30 - 12:30; e tarde: 14:00 - 18:30.O horário de permanência do aluno entre as 07:30 e as 09:00 e/ou entre as 18:30 e as 
19:00 poderá acontecer, nas instalações do Coala, sem acréscimo de custo, sujeito a confirmação pela Direção, por necessidade de aferição da logística disponível. 

4 - A SE não tem taxa de material de desgaste. Cada aluno deve apresentar em setembro um dossier laranja liso lombada larga. Por semestre, uma resma de papel para impressão 80g., 
folhas quadriculadas e pautadas. 

(a)Pagamento anual. 

(b) A renovação de matrícula ocorre entre os meses de março e maio. Após este período, qualquer intenção de o aluno ingressar na SE será considerada fora de prazo, e será cobrada uma 
reinscrição, no valor de 60,00 €. 

(c)A mensalidade engloba o apoio ao estudo, por, pelo menos, dois Profissionais do Ensino, para as disciplinas teóricas do ensino regular. Para os 2º CEB e 3º CEB, a frequência de mais 
dias por semana do que os previstos, imputa o pagamento do escalão de frequência imediatamente seguinte. 

(d)Os alunos que frequentem a Escola Básica Elias Garcia e necessitem de acompanhamento de um adulto entre a SE e o portão da escola, terão essas viagens pedonais garantidas por 
um Professor ou Auxiliar de Educação do Colégio Coala, entre as 08:50 e as 17:30. 

(e) Os alunos podem guardar as suas refeições de almoço e lanche, devidamente acomodadas e identificadas, no frigorifico da SE, aquecê-las, no microondas da SE. O almoço poderá ser 
tomado no espaço para tal reservado, diariamente, entre as 12:00 e as 12:30, ou entre as 14:00 e as 14:30. 

(f)Explicações individuais 18€/hora, ou em pequenos grupos, máx. 3 alunos, 15€/h.                                                                               A Direção 


