MATRÍCULAS 2018/2019
Site: www.esj.edu.pt
E-mail: externato @esj.edu.pt

Av. das Descobertas, Nº 27 – 1400-091 Lisboa
Telf: 213037020 | Fax: 213037029

1.

2. MENSALIDADES - Setembro a Junho (10 meses)
(incluí as visitas de estudo)

INSCRIÇÕES
Matricula Anual………
Seguro…………………….

3.

4.

282,50€
12,50€

Jardim de Infância…………………..
1º Ciclo do Ensino Básico…………
2º Ciclo do Ensino Básico…………
3º Ciclo do Ensino Básico…………
Secundário………………………………

403,00€
410,00€
425,00€
438,00€
448,00€

ALIMENTAÇÃO
Este serviço terá o mesmo valor todos os meses e foi calculado sobre o número de dias curriculares do Ano Letivo.
Os dias de férias que os alunos permanecerem no Externato serão cobrados à parte.
Jardim de Infância (Inclui Lanche)
106,00€
Almoço Externato
1º Ciclo (Inclui Lanche)
104,00€
2º e 3º Ciclo e Secundário
108,00€
Serviço de Refeitório (são
fornecidos os pratos, talheres,
copos, guardanapos e tabuleiros)

Jardim de Infância
1º Ciclo
2º e 3º Ciclo e Secundário

37€
36€
28€

Senha Individual para Almoço

Jardim de Infância e 1º Ciclo
2º e 3º Ciclo e Secundário

8,50€
9,00€

OUTROS SERVIÇOS
Prolongamento – Aos alunos que permanecerem no Externato a partir das 18h30min será cobrado um valor de
3,50€ (por dia) até às 20h, a partir das 20h o valor é de 5€ por cada hora.
Atividades Extracurriculares a consultar no início do Ano Letivo

5.

PAGAMENTOS – modalidades
Pagamento mensal: Mês de Setembro até ao dia 20 e restantes meses até ao dia 10.
Pagamento trimestral: Até ao dia 10 de Outubro, 10 de Janeiro e 10 de Abril (desconto de 1,5% sobre o valor da
mensalidade)
Pagamento Anual: Até ao dia 30 de Setembro (desconto de 2% sobre o valor da mensalidade)
Agravamentos: Pagamentos efetuados fora do prazo estabelecido para cada mês são aplicados os seguintes
agravamentos sobre o valor da dívida:
Pagamentos efetuados entre os dias 11 e 15…………………………….
Pagamentos efetuados entre os dias 16 e o último do mês……….
Pagamentos efetuados no mês seguinte……………………………………

5%
10%
15%

Benefícios: Aos Pais que tenham dois ou mais filhos a frequentarem o Externato é concedido um desconto, nas
seguintes condições:
às famílias com dois filhos será concedido um desconto de 10% na mensalidade do filho mais velho;
às famílias com três ou mais filhos será concedido um desconto de 10% nas mensalidades de todos.
6.

NOTAS importantes:
- Os valores da alimentação apenas serão devolvidos em caso de pelo menos uma semana de ausência do aluno e se avisado
previamente.
- Qualquer alteração respeitante à Alimentação, Serviço de refeitório, Prolongamento e Atividades Extracurriculares deve
ser comunicada à secretaria até ao dia 25 de cada mês para entrar em vigor no mês seguinte;
- É da responsabilidade do aluno/Encarregado de Educação, o valor da reparação dos estragos causados, individual ou
coletivamente, conforme for conhecido, ou não, o seu autor;
-O pagamento por transferência bancária deverá obrigatoriamente referir o nome ou o nº do aluno
no campo “descrição” e o comprovativo deverá ser entregue na secretaria por fax, e-mail ou
pessoalmente.

v.s.f.f.



7.

Outras Informações
 Regulamento Interno e Projeto Educativo de Escola
O Externato possui Projeto Educativo e Regulamento Interno, disponíveis no site da instituição. O ato de matrícula
pressupõe a aceitação das condições de frequência e o cumprimento do expresso nos documentos supracitados, com
declaração de aceitação própria, sem a qual a matrícula não se considera efetivada.


Organização Interna

Horário
As crianças do Jardim de Infância iniciam as suas sessões às 09h00, os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos pelas 08h30 e os
alunos do ensino secundário pelas 08h00. As crianças do Jardim de Infância terminam as suas atividades pelas 16h00
e os alunos dos restantes ciclos em horário variado.
Visitas de Estudo e Outras Atividades
As visitas de estudo têm caráter obrigatório. A peregrinação a Fátima e o Passeio de final de ano ou a viagem de
finalistas têm caráter opcional e não estão incluídas na mensalidade.
Línguas Estrangeiras
O Inglês inicia-se nos 3 anos e, no 7º ano, os alunos poderão optar entre o Francês ou o Espanhol como Língua
Estrangeira II.
Turmas e Continuidade Pedagógica
A constituição das turmas será reformulada nos anos de transição de ciclo e sempre que possível, manter-se-á a
continuidade pedagógica dentro de cada ciclo de escolaridade.
Apoios
O Externato disponibiliza gratuitamente os seguintes apoios:
1º ciclo

Sala de Estudo (final do dia, de frequência obrigatória para os alunos que permanecem no Externato)
Sala de Apoio ao Estudo (pela professora titular, sob proposta exclusiva do Conselho de Docentes)

2º/3º
ciclos

Apoio Pedagógico Acrescido nas disciplinas de Português e Matemática (sob proposta exclusiva do
Conselho Pedagógico, na transição de ciclo)
Apoio ao Estudo, para o 2º ciclo, mediante proposta do Conselho de Turma

Estes apoios cumprem o proposto no Despacho normativo n.º 6/2014, de 26 de maio.

Calendário letivo
Apesar de, na globalidade, o Externato se reger pelo calendário letivo fixado, anualmente, pelo Ministério da Educação
e Ciência, as aulas terão início na segunda semana de setembro e a interrupção letiva do Carnaval estende--se a toda
a semana desta festividade. As crianças do Jardim de Infância podem frequentar o Externato a partir do terceiro dia
útil de setembro.
O Externato assegura, também, o acolhimento dos alunos dos 1º e 2º ciclos durante as interrupções letivas do Natal,
do Carnaval e da Páscoa, bem como até ao final do mês de junho, apenas encerrando nos dias 24 e 31 de dezembro,
nos três dias de Carnaval; na quinta e sexta-feira santas e durante todo o mês de agosto. A frequência das atividades
durante aqueles períodos carece de inscrição prévia.
No mês de julho, o Externato também está aberto para os alunos do 1º e 2º ciclos, mediante inscrição e pagamento
adicional.
As crianças do Jardim de Infância seguem o calendário próprio definido pelo Ministério da Educação, sendo que findo
o período letivo, podem frequentar as atividades organizadas para julho, procedendo a inscrição prévia e ao
pagamento das mesmas.

Lisboa, ____, __________________, 2018

Enc. Educação ______________________

