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PREÇÁRIO
Ano letivo 2018 - 2019

    Cantinho das Descobertas 
O Cantinho apresenta as valências de creche, jardim de infância e Ano 0 em instalações próprias e adequadas para estas 
faixas etárias. O edifício é inteiramente climatizado através de pavimentos aquecidos em todas os espaços. 

Temos serviço de alimentação com confeção própria nas nossas instalações. A alimentação no berçário e creche acompanha 
os ritmos e calendários de introdução de novos alimentos de cada bebé.
No Ano 0 (5-6 anos), o projeto pedagógico está orientado para a preparação da criança ao ensino básico e contempla 
atividades com os alunos do ensino básico - 1º e 2º ciclos do Colégio das Descobertas, sem descurar a componente lúdica: é 
divertido aprender.

   Oferta de escola 

Obsessão pela Matemática: Especial atenção é dada ao ensino do raciocínio lógico matemático desde tenra idade. A 
estimulação inicia-se na creche com materiais estruturados e manipuláveis - Baby Math. Aos 3 anos temos a matemática de 
Singapura - Great Math e introduzimos o uso de manuais próprios adaptados a cada idade. O ensino prolonga-se até ao 2º 
ciclo. Este método, reconhecido pela OCDE, desde 2003, tem provado os melhores resultados na aprendizagem da 
matemática em comparativos internacionais (PISA e TIMMs). Esse reconhecimento fez com que tenha sido adotado em cerca 
de 25 países, entre outros: Inglaterra, França, EUA, Arabia Saudita, Africa do Sul e Portugal.
Expressão Corporal, Dramática e Plástica: Criar, dançar, movimentar o corpo em gestos motores grandes ou finos é o mote 
para o salutar crescimento da criança. As estratégias desenvolvidas conduzem à eficácia comunicativa e estimulam a sua 
integração no processo de autonomia pedagógica.
Invento Musical: Inspirado nas dinâmicas das restantes expressões, conjugando as potencialidades motoras às dinâmicas 
rítmicas que permitem o aperfeiçoar de competências cognitivas que se relacionam com o raciocínio lógico-matemático. 
Cantar, marcar ritmos e produzir sons com instrumentos de percussão permite estimular as competências inatas e construir 
uma sensibilidade musical duradoura. 
Educação Física: Os problemas inerentes à obesidade transcendem em muito a mera saúde física e contribuem decisiva e 
negativamente para a fraca auto estima e insucesso escolar. A solução passa pela pratica de exercício físico aliada a uma dieta 
equilibrada. Por essa razão, aos 3 anos iniciamos a Educação Física com um professor devidamente habilitado.
Hora do Código: Aos 3 anos damos inicio à Robótica & Programação, numa abordagem extremamente lúdica, as crianças 
experimentam os primeiros passos na programação de robôs.  Ao entrarem no 1º e 2º Ciclo adicionamos novas ferramentas 
tipo Scracht e robôs programáveis, num alinhamento do que têm no Jardim de Infância.
Inglês: A aprendizagem ativa de uma segunda língua, em idade precoce, potencia o desenvolvimento cognitivo da criança. Aos 
3 anos iniciam o inglês adaptado para crianças e seguimento curricular para o 1º ciclo.

    Serviços obrigatórios 

A inscrição e renovação de matrícula implica a aceitação do nosso regulamento e só é considerada definitiva após a sua 
liquidação juntamente com o kit de uniforme respectivo.
Todas as fraldas e produtos de higiene necessários são da responsabilidade do Colégio.
O nosso horário de funcionamento é das 8h às 19h e funcionamos o ano inteiro, encerrando nos feriados habituais, e no último 
dia de Agosto para transição do ano letivo.
Temos um serviço de antecipação e prolongamento por um período de 30 minutos sob pedido.
Dispomos de transporte escolar para pequenas distancias: Montijo e Alcochete.

    Matricula & Uniformes 
Inscrição (1ª vez)                  250€
Renovação                 160€
Seguro anual                     30€

Kit uniforme Creche          200€
Bata, Panamá, Calça/saia, Fato treino (verão/inverno), 
Camisa, Casaco, Calção/saia e Polo.

Kit uniforme JI e Ano 0          177€
Panamá, Calça/saia, Camisa, Fato treino (verão/inverno), 
Casaco, Calção/saia e Polo. 

    Mensalidades         
Berçário & Creche
     Propina        305€
     Alimentação (obrigatório) 100€
JI & Ano 0
     Propina        295€
     Alimentação (obrigatório) 100€ 

Descontos nas propinas
     Irmãos: 1º-12,5%, 2º-12,5%, 3º-15% e 4º-20%. 
     Pagamento semestral: 3%.

É aqui que se começa
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    Preçário Colégio das Descobertas - 2018/19 

O Colégio apresenta as valências do 1º e 2º ciclo, em instalações 
próprias para o ensino básico.  Aberto todo ano, encerra nos 
feriados habituais e na última semana de agosto para a transição 
do ano letivo. 
Temos serviço de alimentação com confeção própria nas instalações e, para os alunos de 2º ciclo, temos o serviço de 
refeitório caso pretendam trazer a alimentação de casa.  A alimentação de agosto corre por conta do Colégio.
Na disciplina de Inglês no 1º Ciclo o Colégio utiliza as próprias sebentas.
A partir do 2º ciclo todos os alunos trazem o seu tablet para utilização em sala de aula como ferramenta de trabalho e 
realização de parte dos TPC’s.
Para alunos com necessidades educativas especiais facultamos o serviço de acompanhamento por técnicos 
especializados com um custo a suportar pelo encarregado de educação.

    Oferta de escola 

Obsessão pela Matemática: Especial atenção é dada ao ensino do raciocínio lógico matemático. Utilizamos manuais 
apropriados para o método de Singapura. Reconhecido pela OCDE, desde 2003, este método tem provado os melhores 
resultados na aprendizagem da matemática em comparativos internacionais - PISA e TIMMs. Desde então já foi adotado 
em cerca de 25 países, entre outros: Inglaterra, França, EUA, Arabia Saudita, Africa do Sul e Portugal.
Hora do Código: Em cada semana temos um tempo para aprendizagem da programação com diversas ferramentas 
adequadas às suas idades, sejam por aplicações em tablets, cartas e/ou robôs programáveis.
Empreendedorismo: Logo no 1º ano iniciamos a aprendizagem do empreendedorismo, com a colaboração de pais e 
comunidade local em regime de voluntariado. Todo o material necessário é cedido pelo Colégio.
Gestor Junior: No 2º Ciclo iniciam a aprendizagem da gestão doméstica desenvolvendo a literacia financeira com 
recurso a vários exercícios e folhas de calculo em Excel.
CAT: Disciplina criada no âmbito do PAFC do ME onde os alunos, em modo colaborativo, aprendem a aprender através 
de manualidades com recursos diversos explorando as áreas de Criatividade, Arte & Tecnologia.
Percutindo ou Musicando: A música é fundamental na educação do Homem. Com o Percutindo os alunos vivenciam 
colaborativamente a música através da percussão recorrendo a instrumentos de fácil aprendizagem. Alternativamente 
têm a iniciação de audiobooks ou criação de bandas sonoras para videos através das novas tecnologias.

    Serviços obrigatórios 

A inscrição e renovação de matrícula implica a aceitação do nosso regulamento e só é considerada definitiva após a sua 
liquidação juntamente com o kit de uniforme respectivo.
O nosso horário de funcionamento é das 8h às 19h e funcionamos o ano inteiro, encerrando nos feriados habituais, e na 
última semana de agosto para transição de ano letivo.
Temos um serviço de antecipação e prolongamento por um período de 30 minutos sob pedido.
Dispomos de transporte escolar para pequenas distancias: Montijo e Alcochete.
Inseridas no projecto curricular são efectuadas visitas de estudo (facultativas) que são faturadas no final do mês.
 

    Matricula     
Inscrição (1ª vez)               250€
Renovação               160€
Seguro anual                 30€  

Kit uniforme  1º / 2º Ciclo                    222€ / 205€
Calça/saia, Camisa, Polo, Polar, Fato treino, Bermuda/
saia-calção, Calção EF, T-shirt EF e Panamá/boné.

 

    Mensalidades 
1º Ciclo
     Propina         (x12)     330€
     Alimentação  (x11)    (obrigatório)     100€
2º Ciclo
     Propina      (x12)     340€
     Alimentação       (x11)    (alternativa I)         110€
     Serviço refeitório  (x11)    (alternativa II)          50€
     Diária de alimentação avulso         6€
Descontos nas propinas
     Irmãos:  1º-12,5%,  2º-12,5%,  3º-15%  e  4º-20%.
     Pagamento semestral: 3%.

Há escolas que são asas


