
 

 
              Preçár io  para  Ano Lect ivo 2011/2012 
 
                        Ano Escolar               Mensalidade     Mensalidade 

 
Pré1 – Pré2            .275,00 .297,50  (a) 

Rec/F1/F2 .295,00 .375,00  (b) 

F3/F4                      .295,00        .385,00  (b) 

F5/F6 .315,00 .410,00  (b) 

F7/F8 .315,00 .440,00  (b) 

   

F9/F10 .325,00 .485,00  (b) 

F11/F12                  .325,00 .540,00  (b) 

 
 

Da Pré à Form 8, acresce um custo de  80,00/ano, a pagar em partes iguais nos 
meses de Novembro e Maio, para material escolar. 

   
(a) Pagamento de 11 mensalidades de Setembro a Julho sendo esta última paga 50% 
em Dezembro e 50% em Maio. 

 
(b) Pagamento de 10 mensalidades de Setembro a Junho. 

 
         Matricula: O valor não é reembolsável. 
 
  Seguro: Custo anual por aluno 20,00 
 

Descontos: 
• para 2º filho………………….……….   5% 

• para 3ºou mais filhos……………….  10% 

• pagamento ao trimestre………….. 1,00% 

• pagamento anual………………….. 2,25% 

 

Refeições: 
 

Prés+Reception+Form 1(---------)    .4.25/dia 
 Form 2 ao Form 12 (-------)                        .4.85/dia 
 Almoço pontual      .5.00 
 Lanche       .0.90  
 
        Transportes  (preços provisorios) : 

 Leiria 16h30……………………………………………………. .105,00/mês 
 Leiria 18h  ……………………………………………………... . 90,00/mês 
 Alcobaça / Nazaré……………………………………………..  .137,50/mês 
 Pataias………………………………………………………….. .105,00/mês 
 Leiria / Uma viagem…………………………………………… .3,50/uma viagem 
 Alcobaça / Uma viagem………………………………............ .4,50/uma viagem 
 

 

 

 

 

 

Nor ma s  Ad m ini st ra t i va s  e  F in an c eir a s 2 01 0/ 2 01 1 
1. Pré-Inscrições 
As pré–inscrições no CLIC podem realizar-se em qualquer momento e para qualquer ano lectivo 
futuro. 
A pré-inscrição não confere automaticamente o direito de admissão, pois depende, entre outros 
factores,  
de entrevista individual e/ou verificação do historial académico do aluno. 
2. Inscrições 
As inscrições definitivas para um determinado ano lectivo terão lugar durante o mês de Junho do Ano 
lectivo imediatamente anterior. 
Só serão admitidos para o ano lectivo seguinte os alunos cuja conta corrente esteja totalmente 
regularizada na data da matricula. 
Para os alunos que transitam para o ano seguinte, a matrícula será liquidada em Junho, sendo 
debitada em conjunto com a última mensalidade do ano. 
3. Pagamentos 
Os pagamentos mensais deverão ser efectuados até ao dia 8 do mês a que dizem respeito. 
Os pagamentos trimestrais de propinas terão lugar nos seguintes prazos: 

1º Trimestre - até 8 de Setembro; 
2º Trimestre - até 8 de Dezembro; 
3º Trimestre - até 8 de Abril; 

No caso do pagamento único das propinas, este deverá ser efectuado até 8 de Setembro. 
Quando o dia 8 do mês não for dia útil, todos os pagamentos transitam para o dia útil imediatamente 
a seguir. 
4. Atrasos no Pagamento 

Todos os pagamentos realizados fora dos prazos estabelecidos serão agravados em 5%, 
acrescendo ainda juros de mora à taxa de 1% ao mês. 
O Colégio reserva-se o direito de excluir da sua frequência qualquer aluno cujo Encarregado de 
Educação não cumpra as suas obrigações de pagamento de propinas e demais serviços 
contratados. 
5. Desistências/Ausências 

No caso de desistência da frequência do Colégio o Encarregado de Educação terá de pagar o valor 
correspondente aos três meses seguintes de mensalidade. A desistência da frequência de qualquer 
actividade extracurricular deverá ser comunicada impreterivelmente até ao dia 8 do mês anterior. 
Quando tal não aconteça haverá lugar ao pagamento da actividade correspondente ao mês seguinte. 
Não haverá lugar a qualquer redução pela não frequência das aulas ou qualquer serviços 
contratados, independentemente do motivo. 
6. Permanência 
Após o final das actividades lectivas e a partir das 16:30h, só poderão permanecer no CLIC os alunos 
inscritos e presentes nos CLICClubs. 
Aos alunos que ficarem repetidamente no Colégio após as actividades lectivas (16h30), será cobrado valor 
equivalente ao Estudo Supervisionado.  
A permanência para além das 18h30 implica um custo adicional de  5 por dia pelos primeiros 30 minutos e 
10 por dia por iguais períodos seguintes. 

7. Livros e manuais: Até à Form 4 , todos os manuais são fornecidos pelo Colégio, ficando os mesmos na 
posse do aluno, à excepção dos manuais de Português e Estudo do Meio, que terão de ser devolvidos no 
final do ano lectivo. Caso não sejam devolvidos, ou não estejam em boas condições, os Encarregados de 
Educação terão de suportar os respectivos custos. 
Da Form 5 à Form 8, todos os manuais serão fornecidos pelo Colégio, tendo de ser devolvidos no final de 
cada no lectivo. Caso não o sejam, ou não estejam em boas condições, os Encarregados de Educação 
suportarão os custos devidos. 
Da Form 9 à Form 12, todos os livros e manuais serão fornecidos pelo Colégio e pagos no acto de entrega 
pelos Encarregados de Educação. 
8. Uniforme: É de uso obrigatório e será fornecido exclusivamente pelo Colégio. 
9. Exames: A partir da Form 9 são realizados exames elaborados pela University of Cambridge, pagos 
pelos Encarregados de Educação, de acordo com o precário em vigor em cada ano.  
10. Seguro Escolar: O seguro escolar é obrigatório e terá de ser pago no acto da inscrição definitiva para 
os novos alunos e para os actuais que prossigam para o ano seguinte, ocorrerá em Junho. 
11. Danos: Os danos provocados nas instalações ou material do CLIC serão pagos pelos autores. 

 


