Price list 2022/23 – School fees and services
Application Fee – non refundable

25 €

(only payable in first year of applying to the school)

On acceptance to the school the following fees become payable.
Annual Enrolment Fee (due by 15 April each year)

420 €

Annual Materials/outings Fee Casa (Due by September 30 each year)

250 €

Annual Materials/outings Fee Elementary (Due by September 30 each
year)

300 €

Program (11 months September – July)

Fees p/a Fees p/m

Children’s House (3-6 years) Full day until 15h00

5390 €

490 €

Children’s House (3 yr only) Half day until 12h00

4345 €

395 €

Children’s House Package (full day, aftercare and lunch 5 days)
until 16h00

6490€

590 €

Lower Elementary (6-9 years) until 15h30

6490 €

590 €

Lower Elementary Package (full day, aftercare &lunch 5 days)
until 16h00

7590 €

690 €

Aftercare (max till 16h00)

Fees pm

Lunch

Fees pm

1h

75 €

3 days per week

75 €

1,5h

90€

1 day per week

30 €

8 € p/h

Individual meal

6€

Ad hoc

Applicable Discounts on school fees (not including aftercare, extracurricular activities or meals):
2nd Child – 10% discount; 3rd +Child – 15% discount. Discounts are available to siblings who live in the
same residence. Other payment options are available - please contact the office for further
information. All monthly fees are payable in advance, due by the 8th of each month. A 10% penalty
applies if fees are not paid by due date.
*Settlement in full of the annual school fees by the 30th of September annually qualifies for a 5%
discount.

Preçàrio 2022/23 – Propinas e serviços
Ficha de Candidatura – não re-embolsavel
(só se aplíca no 1º ano de candidatura)
Após aceitação ao Colégio as seguintes propinas entraram em vigor.

25 €

Marícula annual (pago até dia 15 Abril cada ano)

420 €

Anual Materias/Saidas Taxa Casa (Due by September 30 each year)

250 €

Anual Materias/Saidas Taxa Elementary (Due by September 30 each year)

300 €

Programa (11 meses Set. até Julho)

Propina

pm

Casa (3-6 anos) Dia completo até 15h00

5390 €

490 €

Casa (3-6 anos) Meio tempo até 12h00

4345 €

395 €

Pacote Casa (dia completo, almoço e horário al.) até 16h00

6490 €

590€

Lower Elementary (6-9anos) até 15h30

6490 €

590€

Lower Elementary pacote(6-9anos) até 16h00

7590 €

690€

Horário alargado (até 16h00)

Preço pm

Almoço

Preço pm

1h

75 €

3 dias por semana

75€

1,5 h

90€

1 dia por semana

30 €

Avulso

6€

Ad hoc

8 € p/h

Discontos Aplicaveis
(Somente nas propinas, não inclui horário alragado, extra curriculares ou almoços).
2º filho– 10% disconto, 3º +filho – 15% disconto
Os descontos são aplicados a irmãos que residam no mesmo agregado familiar. As situações
que levantem dúvidas deverão ser apresentadas por escrito à Direção Financeira do Colégio.
Outras opções de pagamento são possíveis, entre em contacto com a Direção para se
informar. Todos os pagamentos deverão ser concluídas até dia 8 de cada mês. Juros de 10%
seram taxados se não for pago até dia 8.
•Pagamento integral da propina anual até ao dia de 30 de Setembro dá direito a um
desconto adicional de 5%.

PAYMENT iNFORMATION / PAGAMENTOS
All fees payable to / Todos os pagamentos para:
Letras d´Alecrim – Colégios LDA
Banco: Caixa Crédito Agricola
IBAN: PT50 0045 7012 4029 6923 0042 9
BIC/SWIFT: CCCMPTPL
ANNUAL RE-ENROLMENT FEE PAYMENT / VALOR DA MATRICULA
The enrolment fee is due annually by the 15th of April. Should your child not continue with us in the
following year we request notification by the 1st of May (as far as possible).
Student accident insurance is compulsory and is included in the Enrolment Fee.
Valor da matricula deverá ser liquidado até 15 Abril anualmente. Se o seu educando não irá frequentar
o proximo ano letivo deverá notificar até 1 Maio (se for possivel).
Seguro escolar é obrigatório e está incluido no custo da Matrícula.
SCHOOL FEES ARE AN ANNUAL PAYMENT / PROPINAS SÃO PAGOS ANUALMENTE
School fees are an annual commitment. The school fees can be paid monthly, termly or annually. If
your child begins mid term, you would be liable for the full terms fees in which they start.
As propinas escolares são anuais. Podendo ser pagas mensalmente, por periodo escolar decorente ou
em questão.
OVERDUE PAYMENTS / PAGAMENTOS EM ATRAZO
A 10% surcharge will be applied to all payments made after their due dates, plus interest of 1% for each month
overdue. EDEN reserves the right to cancel tuition for any student whose school fees are not paid or are outstanding.
Uma sobretaxa de 10% será aplicada a todos os pagamentos feitos após o vencimento, mais juros de 1% para cada
mês em atraso. A EDEN reserva-se o direito de cancelar a matrícula para qualquer estudante cujas taxas escolares não
sejam pagas ou estejam cronicamente pendentes.

PERMANENT LEAVE / ABSENTEES / DESISTÊNCIAS
The Parent - Guardian is responsible for informing the school of the intention to leave the school or any
extracurricular activity permanently with a minimum of 60 days notice under penalty of paying the following two
months school fees.
O Encargado de Educação é responsável por informar a escola sobre a intenção de deixar a escola ou qualquer
atividade extracurricular permanentemente com um mínimo de 60 dias de antecedência, sob pena de pagar os dois
meses seguintes.

AFTER SCHOOL TIME / APÒS HORÀRIO DAS AULAS
At the end of each days classes, students can wait up to 15 minutes to be picked up. Students who stay at school
without supervision beyond the 15 minute tolerance period will be charged the aftercare hourly rate payable by the
Parent - Guardian at the end of the following month.
No final das aulas de cada dia, os alunos podem esperar até 15 minutos para serem coletados.. Os estudantes que
permanecerem na escola além do período de tolerância de 15 minutos serão cobrados pela taxa horária de aftercare
(faturada por um período de uma hora). Este serviço será cobrado ao Encargado de Educação no final do mês.

