PREÇÁRIO 2019/2020
Descrição
Pré-Inscrição

Valor

Observações

Sem custos associados.
Pode ser agendada visita ao Colégio via 916744699 ou colegio@castiis.pt

Inscrição/Matrícula

Inscrição/Matrícula

110€

Renovação Inscrição/Matrícula

55€

Seguro escolar

Seguro anual

15€

Pagamento em setembro

Propina 1º ciclo

Mensalidade + almoço + prolongamento

355€

355€ x 11 meses (set - julho)

(30’ manhã + 60´tarde) + atividades

Inscrições/renovações
efetuadas até 15 de dezembro
têm 50% de desconto

Propina anual: 3905€

realizadas nas interrupções letivas

Propina 2º ciclo

Mensalidade + almoço + prolongamento

355€

(30’ manhã + 60’ tarde) + atividades

355€ x 11 meses (set - julho)
Propina anual: 3905€

realizadas nas interrupções letivas

Acolhimento/

Acolhimento | 7:00 – 8:30

10€

Prolongamento

Prolongamento | 18:00 – 19:00

10€

Descontos

Mensalidade 2º filho

10%

O total de desconto por aluno

Mensalidade 3º filho e seguintes

15%

não poderá exceder os 25%

Antecipação do pagamento

3%

- pagamento anual no mês de setembro
Transição – inscrição de crianças que

10% no 1º ano

frequentaram o ensino pré-escolar no

5% no 2º ano

CASTIIS, no ano letivo anterior.

(3º, 4º, 5º e 6º
ano – sem
desconto)

- Os valores apresentados neste tarifário, podem sofrer alterações, de um ano para o outro, não excedendo os 2%.

Notas:
- No valor da mensalidade estão consideradas as áreas disciplinares do currículo nacional + áreas curriculares complementares (ACC) (ACC
2018/2019: Programação e Robótica, Espanhol, Xadrez, Teatro, Coro, Atividades aquáticas, Apoio ao Estudo). O plano de ACC pode
sofrer alterações.
- À mensalidade acresce o valor das atividades extracurriculares facultativas, visitas de estudo e serviços especializados complementares;
- O pagamento da mensalidade deve ser efetuado entre o dia 1 e 8 do respetivo mês;
- A renovação de inscrição/matrícula ocorre no mês de janeiro;
- O pagamento de novas inscrições/matrículas é efetuado no ato de inscrição;
- Aos pagamentos efetuados fora dos prazos previstos são acrescidas multas, cf. Regulamento Interno;
- O Colégio encerra no mês de agosto;
- As condições apresentadas, podem sofrer alterações, de um ano para o outro;
- Outros notas informativas encontram-se no regulamento interno.
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