
Serviços Administrativos 

 

 

 

taxas  

SERVIÇO 

ALUNOS 

(VALOR EM EUROS) 
OUTROS 

(VALOR EM 

EUROS) 

OBSERVAÇÕES 

1º 

pedido 

2º 

pedido 

Certificados de Matrícula 0,00 2,00   

Declaração discriminativa de Modelo Interno (1º pedido anual) 1,00 2,00  
As declarações relativas a anos 

letivos anteriores serão acrescidas 

de 0,50€ por cada ano de busca 

até ao limite de 2€ Declarações/certidões extraídas do programa ENES/ENEB 2,00 2,00  

Certificados de fim de ciclo (ENES/ENEB) 5,00   

Diploma de conclusão do Ensino Secundário 15,00   

Taxa de urgência (passagem do documento no prazo de um dia) 5,00  Sujeito a disponibilidade 

Despesas de expediente para envio de processos 3,00   

Fotocópias autenticadas de documentos constantes no processo 0,25   

Fotocópias das provas de exame 
Enunciados e critérios de correcção 

Consultar tabela 
própria   

Cartão de estudante (1.ª via) 0,00   

Cartão de estudante (2.ª via) 2,00   

Utilização de cacifo individual 
Joia: 5,00; 

Anualidade: 5,00   
O valor da joia é devolvido ao aluno 

contra a entrega do cacifo nas 
devidas condições 

Declarações de tempo de serviço para trabalhadores em serviço 
na escola 

 5,00 O primeiro pedido do ano é gratuito 

Declarações de tempo de serviço para trabalhadores que já não se 
encontram ao serviço da escola 

 5,00  

Fotocópias P/B de natureza pedagógica em formato A4 0,05  
As impressões a partir de 
suportes digitais têm um 
acréscimo de 0,20€ por 

trabalho 

Fotocópias P/B de natureza pedagógica em formato A3 0,10  

Fotocópias a cores A4 – de natureza pedagógica – papel simples 0,10 0,10 

Fotocópias a cores A3 0,20 0,20 

Telefone (preço por Impulso) 0,20 0,20  

Fotocópias de documentos do processo individual – professores ou 
alunos - mesmo ano 

0,10 0,10  

Fotocópias de documentos de processo individual – professores ou 
alunos - anos anteriores 

0,10 0,10 
As declarações relativas a anos 

lectivos anteriores serão acrescidas 
de 1€ por cada ano decorrido 

 

Nota: As escolas do 1.º ciclo e pré-escolar, serviços da paróquia e coletividades/associações locais beneficiam das 

condições previstas para os alunos. 

 

Tabela em vigor a partir de 01 de fevereiro de 2015 
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Projetos de Promoção do Sucesso 

SERVIÇO 
VALOR EM 

EUROS 

TIPO DE 

PAGAMENTO 
OBSERVAÇÕES 

Projeto Escola Ativa 20,00 mensal 
A subscrição do projeto faz-se para o período 
de um ano letivo, com o valor total de 180 €; a 
desistência do projeto obriga ao pagamento 
total da subscrição. 

Projeto Escola Ativa + Lanche 45,00 mensal  

Projeto de Aperfeiçoamento de Xadrez 20,00 mensal  

 

Tabela em vigor a partir de 15 de setembro de 2014 

 

 

Transportes 

LOCAL DE EMBARQUE VALOR EM EUROS 
TIPO DE 

PAGAMENTO 

Montemor-o-Velho 25,00 mensal 

Pereira 22,00 mensal 

Santo Varão/Formoselha 18,00 mensal 

Soure 28,00 mensal 

Piquete/Gesteira/Samuel 28,00 mensal 

Arzila/Ameal/Vila Pouca 22,00 mensal 

 

Nota: Os irmãos beneficiam de um desconto de 20% quando forem adquiridos os passes no mesmo mês. 

 

    

Tabela em vigor a partir de 15 de setembro de 2014 

 


