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  Preçário - Serviços obrigatórios       

A inscrição e renovação de matrícula implica a aceitação do nosso regulamento.
A matrícula só é considerada definitiva após a sua liquidação juntamente com o kit de uniforme respectivo.
No início do ano lectivo (setembro) há lugar ao pagamento do seguro escolar anual.
Aceitamos os cheques de educação, ensino e creche.
O nosso horário de funcionamento é das 8h às 19h. 
Temos um serviço de antecipação e prolongamento e 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.
Atividades extra-curriculares são de caracter facultativo e apresentadas no inicio do ano letivo - setembro.
Para alunos com necessidades educativas especiais facultamos o serviço de acompanhamento por 
técnicos especializados com um custo a suportar pelo encarregado de educação. 
    
  Matriculas                          
Inscrição (1ª vez)        230€
Renovação        150€
Seguro anual           25€

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

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

  Kit uniforme EB         220€      
Calça/saia, Camisa, Polo, Polar, Fato treino, 
Bermuda/saia-calção, Calção EF, T-shirt EF e 
Panamá/boné. 

Descontos:
No caso de irmãos, o Colégio tem uma política de descontos nas propinas: 10%, 10%, 15% e 20%  - 1º, 
2º, 3º e 4º irmãos, do mais velho para o mais novo.
Para pagamentos semestrais aplicamos um desconto financeiro de 3%.

  Matemática, Programação e Empreendedorismo

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, aos 3 anos 
introduzimos o uso de manuais adaptados a cada idade que se prolonga até ao 2º ciclo. Os manuais 
desenvolvidos de acordo com o método de Singapura respeitam todas as metas pedagógicas definidas 
pelo Ministério da Educação. 
Reconhecido pela OCDE, este método tem provado os melhores resultados na aprendizagem da 
matemática em comparativos internacionais (PISA e TIMMs) desde 2003.
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. 
No 1º e 2º Ciclo adicionamos novas ferramentas tipo Scracht e Minecraft e robôs programáveis.
Empreendedorismo: Com material próprio fornecido pelo Colégio, logo no 1º ano iniciamos a 
aprendizagem  do empreendedorismo com a participação da JAP que se prolonga até ao 3º Ciclo. 
Exclusivamente no 2º Ciclo criamos o projeto de 2 anos - Gestor Junior - para aprendizagem da gestão 
doméstica desenvolvendo a literacia financeira com recurso a vários exercícios lúdicos e folhas de calculo 
em Excel. 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  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. As torneiras estão ligadas a um circuito distinto de água tépida. 
O Cantinho está aberto o ano inteiro, encerrando nos feriados habituais, e no último dia de Agosto para 
transição do ano letivo.
Temos serviço de alimentação com confeção própria nas instalações.  A alimentação no berçário e creche 
acompanha os ritmos e calendários de introdução de novos alimentos de cada bebé.
Para além das Educadoras e Auxiliares temos um conjunto de professores que vão a todas as salas 
trabalhar áreas curriculares especificas (educação física, inglês e musica).
No Ano 0 (5-6 anos), o projeto pedagógico está orientado para a preparação da criança ao ensino básico e 
contempla actividades com os alunos do ensino básico - 1º, 2º e 3º ciclos no Colégio das Descobertas, 
sem descurar a componente lúdica: é divertido aprender.
   
  Berçário e Creche           405€               
- 4 refeições completas; 
- Baby Math;
- Invento Musical;
- Expressão corporal, dramática e plástica;
- Fraldas e produtos de higiene. 

  Jardim de Infância e Ano 0                      395€            
- 4 refeições completas; 
- Great Math;
- Invento Musical;
- Expressão dramática e plástica;
- Inglês;
- Educação Física;
- Robótica & Programação. 

  Colégio das Descobertas           

O Colégio apresenta as valências do 1º, 2º e 3º ciclo (9º ano), em instalações próprias para o ensino 
básico, em que a frequência das aulas é obrigatória de acordo com o horário letivo.
O Colégio funciona os 12 meses, encerrando nos feriados habituais e na última semana de agosto para a 
transição do ano letivo. São devidas 12 propinas.
Temos serviço de alimentação com confeção própria nas instalações.
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.

  1º Ciclo     430€         
- 4 refeições completas; 
- Great Math;
- Orquestra Percutindo / 

Musicando;
- CAT;
- Achievement Empreendedor;
- Inglês. 

  2º Ciclo     440€        
- 4 refeições completas; 
- Great Math;
- Orquestra Percutindo / 

Musicando;
- CAT;
- Achievement Empreendedor ;
- Gestor Junior. 

  3º Ciclo     450€        
- 4 refeições completas;
- Orquestra Percutindo / 

Musicando;
- O Meu Negócio - 

Empreendedorismo e 
Liderança.


