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PROPINAS
INSCRIÇÃO

ANUIDADE

(1)

TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO

275.00

1) Inclui: Expediente normal de Secretaria, Seguro Escolar, 1 cartão de Estudante, Testes e fotocópias de apoio à atividade letiva quando
requisitados pelo Professor. Prolongamento de horário, com acompanhamento de um funcionário, até às 19:00h no espaço da biblioteca.
O valor da inscrição pode ser pago na totalidade, ou em duas prestações, sendo que a primeira deve ser efetuada no ato da inscrição e a segunda
até ﬁnal do mês de maio.

LECIONAÇÃO

(2)

1º CICLO

295.00(4)

2950.00

2º E 3º CICLOS

355.00(4)

3550.00

SECUNDÁRIO

395.00

3950.00

(4)

2) Inclui: Ensino, Serviço de Psicologia, acesso aos serviços de apoio à docência.

INTERNATO

(3)

MASCULINO 2º E 3º CICLOS

435.00(4)

4350.00

MASCULINO SECUNDÁRIO

485.00(4)

4850.00

FEMININO

485.00

4850.00

(4)

3) Inclui: Pensionato (dormida, lavagem de roupa e 4 refeições diárias), acompanhamento pedagógico, apoios educativos, serviços médicos e
de enfermagem e uma atividade extracurricular (desportiva ou cultural).
4) Valor de 10 mensalidades a liquidar de setembro a junho, inclusive. Estes serviços devem ser liquidados até dez dias após o envio da
respetiva fatura. Em caso de incumprimento, será cobrada taxa de 2% sobre a totalidade do valor em incumprimento.

PENSIONATO
896.00(5)

VALOR ANUAL
SENHA INDIVIDUAL

6.50

5) Implica a adesão ao serviço de refeição. O valor mensal a pagar será determinado pelo número de dias letivos de cada mês. O cancelamento
do mesmo deve realizar-se até ao dia 15 do mês anterior ao pretendido.

PENSIONATO - 1º CICLO
ALMOÇO

750.00

LANCHES (MANHÃ E TARDE)

400.00

PROLONGAMENTO

DIÁRIO

MENSAL

3.50

50.00

CARTÕES DE ESTUDANTE (2ª VIA E SEGUINTES)
5.00
DESCONTOS NA LECIONAÇÃO / INTERNATO
DESCONTOS DE FAMÍLIA

5% no irmão mais velho

DESCONTOS DE ANUIDADE

2% sobre o valor da anuidade quando paga na totalidade

ATIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
As AEC’s são desenvolvidas pelo Grupo Desportivo CIC, com quem o Colégio tem uma parceria de colaboração que permite aos nossos alunos
descontos especiais que podem ser consultados em preçário próprio.
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SEM ENCARGOS EXTRA
A lecionação e os serviços facultativos, prestados no ensino básico, são a expensas dos encarregados de educação e colocam à disposição um
conjunto de valências complementares, sem encargos extra:

Horário alargado entre as 07h30 e as 19h (2º, 3º Ciclos e Secundário)

Apoio ao estudo qualiﬁcado por professores de várias disciplinas
Desenvolvimento dos diferentes domínios de aprendizagem (aprender a Pensar – Fazer – Conviver – Ser), de forma integrada
e articulada, com intuito de potenciar o desenvolvimento da sua dimensão pessoal, social, ética e transcendente

Gabinete de Psicologia: acompanhamento individual e em pequenos grupos de alunos, numa lógica de proximidade no seu
processo de crescimento

Programa individual de Coaching Educativo: um papel ativo na construção do seu próprio projeto escolar e proﬁssional
Equipa de Educação Inclusiva, num olhar atento a cada um na sua individualidade e especiﬁcidade

SER+ Projeto de formação humana de todos os alunos, a decorrer um tempo letivo por semana
CIC SKILLS Certiﬁcado de competências sociais e humanas, desenvolvidas pelo aluno, e que se aﬁgura cada vez mais
importante e diferenciador

O Colégio Internato Claret encontra-se a implementar um projeto baseado nas soluções de educação da Apple

Clube de Ciência Viva que visa desenvolver atividades experimentais na área das Ciências Naturais
Programa CIC (Em) Forma que visa ajudar os alunos a adotarem hábitos e comportamentos saudáveis para um
crescimento sadio e sustentado

Programa CAP (Correção e Alta Performance ) com vista a potenciar a performance desportiva dos alunos, adquirindo as
valências necessárias para um correto desenvolvimento físico, respeitando as fases sensíveis do crescimento, de acordo
com a especiﬁcidade de cada aluno
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