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TABELA DE PREÇOS 

(Ano Letivo 2022/2023) 

   

 

 

Serviços Obrigatórios 

Descrição Valor 

Matrícula (1ª vez) 50€ 

Renovação da Matrícula 30€ 

Seguro escolar – anual 12€ 

Kit de verão (duas t-shirts, para as férias de verão)* 20€ 

Suéter de inverno (uma, para as pausas letivas de Natal, Carnaval e Páscoa)** 20€ 
*Os alunos deverão adquirir as t-shirts, no mês de junho. 

** Os alunos deverão adquirir a suéter, no mês de novembro. 

 

Pack Transporte* 

Zona da Residência/Escola 1 viagem (por dia) 2 viagens (por dia) 

Alverca 65€ 85€ 

Bom Sucesso/Arcena/Forte da Casa 80€ 100€ 
*O Pack Transporte inclui apenas o transporte: casa – escola/escola-casa. O ponto de partida, para a contagem dos 

quilómetros, é o Altamente.  

 

Pack Simples* 

Zona da Escola  1º ciclo  

Alverca 90€  

Bom Sucesso/Arcena 100€  
*O Pack Simples inclui: o serviço de ATL; atividades; acolhimento em dias de greve; a interrupção letiva de Natal, 

Carnaval e Páscoa; e o transporte escolar. 

 

Pack Altamente* 

Zona da Escola  1º ciclo 2º / 3º ciclo 

Alverca 120€ 150€ 

Bom Sucesso/Arcena 140€ 170€ 
*Este pack inclui: o serviço de ATL; apoio ao estudo; estudo; preparação para os testes; transporte escolar; 

atividades; acolhimento em dias de greve; e a interrupção letiva de Natal, Carnaval e Páscoa. 

 

Pack Total* 

Zona da Residência  1º ciclo 2º / 3º ciclo 

Alverca 165€ 200€ 

Bom Sucesso/Arcena/Forte da Casa 185€ 220€ 

Póvoa de Santa Iria /Vialonga 230€ 265€ 
*Este pack inclui: o serviço de ATL; apoio ao estudo; estudo; preparação para os testes; transporte escolar; 

atividades; aulas de natação; almoço e lanche (sempre que quiser); o transporte para casa/ou para as atividades 

extracurriculares (sempre que necessitar); acolhimento em dias de greve; e a interrupção letiva de Natal, Carnaval e 

Páscoa.  
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   Pack – Só estudo* 

Dias Valor mensal 

1 vez/semana  75€ 

2 vezes/semana 90€ 

3 vezes/semana 105€ 
*Este pack inclui: apoio ao estudo, em grupo, durante 1,30 h por sessão. Não incorpora o serviço de ATL, nem de 

transporte. 

 

Alimentação 

Descrição Valor Diário 

Refeição encomendada (Centro social do Sobralinho) 2,90 € 

Lanche (manhã ou tarde) 1,20 € 

Refeição, trazida de casa (e aquecida nas nossas instalações)  Gratuito 
 

 

Outros Serviços 

Descrição      Valor 

Atividades Extra  

Aulas de Natação (1x, por semana) 18,45€/mês 

Explicações individuais (valor por sessão)  

1º ciclo  12€/sessão 

2º/3º ciclo 15€/sessão 

Secundário 20€/sessão 

Saúde Mental   

Avaliação Psicológica - Relatório  80€ (v.único) 

Férias escolares - julho e agosto*  

Pack Verão (alunos internos, ao Altamente)  200€ (mês) 

Valor semanal (alunos externos, ao Altamente)  85€/semana 

Transporte escolar avulso   

Zona de Alverca 5€/viagem 

Zona do Bom Sucesso/Arcena/Forte da Casa 6,5€/viagem 

Zona do Sobralinho 7,5€/viagem 

Zona da Póvoa de Santa Iria 9€/viagem 
*No verão (julho e agosto), os valores incluem: os autocarros; os monitores externos à equipa; as entradas nos 

parques, nas piscinas e em todos os outros locais, os quais exigem o pagamento. Os meninos devem levar sempre o 

almoço e o lanche, em forma de piquenique, para facilitar o contexto de passeios  diários.  

 


