(com Protocolo)

Tabela de Mensalidades
2017/2018
Jardim de Infância | 1ºCiclo
Matrícula e Seguro anual
1ª Matrícula
Renovação da matrícula

275,00 € (anual)
200,00 € (anual)

Protocolo (desc. 20%): 1ª inscrição 220,00 € (anual) / Renovação da inscrição 160€ (anual)

Mensalidade
Pré-Escolar (Inclui Inglês e Expressão físico-motora)

250,00 € (x11 Mens.)

Protocolo: desc. de 5% (237,50€) ou 10% (225,00€) | Irmãos: desc. 10% (220,95€)

1ºCiclo (Inclui Inglês, Expressão Musical e Expressão físico-motora)

255,00 € (x11 Mens.)

Protocolo: desc. de 7% (237,15€) ou 10% (229,50€) | Irmãos: desc. 10% (229,50€)

Agosto (módulo por semana)

70,00 € (semanal)

Protocolo: desc. 10% (63,00€) | Irmãos: desc. 10% (63,00€)

Material Escolar
Pré Escolar
1ºCiclo

70,00 € (anual)
60,00 € (anual)

Prolongamentos
Mensal:
Horário suplementar manhã (entrada entre as 7h30 e as 08H30)
Horário suplementar tarde 1 / Apoio ao estudo (das 16H30 às 18H00)
Horário suplementar tarde 2 (das 18H00 às 19H30)

20,00 € (mensal)
30,00 € (mensal)
35,00 € (mensal)

(Para os alunos do 1ºCiclo, os horários suplementares da tarde incluem o apoio ao estudo das 16H30 às 17H30.)

Diário:
Horário suplementar manhã (entrada entre as 7h30 e as 08H30)
Horário suplementar tarde 1 / Apoio ao estudo (das 16H30 às 18H)
Horário suplementar tarde 2 (das 16H30 às 19H30)

2,00 € (diário)
3,00 € (diário)
3,50 € (diário)

Refeições
Almoço fornecido pelo Externato (inclui reforço alimentar a meio da manhã)
Serviço de refeitório (inclui reforço alimentar a meio da manhã) 1
Lanche fornecido pelo Externato
Lanche avulso

5,00 €
45,50 €
15,00 €
2,00 €

(diário)
(mensal)
(mensal)
(diário)

Notas Complementares:
⌂ O Apoio Financeiro do Ministério da Educação, com base nos contratos simples e de desenvolvimento, está disponível
para todos os alunos enquadráveis no respetivo regulamento.
⌂ As mensalidades deverão ser pagas até ao dia 8 do mês respetivo. Se o pagamento for feito após esse dia, a
mensalidade sofrerá um agravamento de 10%.
⌂ A mensalidade do mês de julho é paga em 9 prestações, entre outubro e junho.
⌂ A leitura desta informação não dispensa a leitura do regulamento interno.
(1) Inclui aquecimento, empratamento, vigilância e acompanhamento dos alunos durante a refeição.

Externato PimPamPum
Tlm: 93 75 93 659
E-mail: geral.pimpampum@gmail.com

www.externatopimpampum.pt
facebook: Externatopimpampum
Instagram: extrernatopimpampum

