Preçário e
Oferta Educativa
2020/2021
Creche • Pré-Escolar • Ensino Básico •
Ensino Secundário

Saber, Fazer e Ser.

Saber, Fazer e Ser.
Creche e Ensino Pré-Escolar
Creche (3 a 24 meses)
Inscrição e Seguro Escolar (Alunos Novos)

250,00€

O

Renovação de Inscrição e Seguro Escolar

170,00€ a)

O

Propina Mensal (11 Meses) 8h00 - 18h00 b)

330,00€

O

Pagamento Trimestral *

970,20€

F

Pagamento Anual

3448,50€

F

Propina Mensal - agosto

330,00€

F

Propina Diária - agosto

25,00€

F

1,70€
29,00€

F

15,00€

F

Complemento Curricular

(Manhã 30min/Diária)
(Manhã 30min/Mensal)

Complemento Curricular (até 19h30 - senha mensal)
Complemento Curricular (após 18h00 - 15 minutos)
Complemento Curricular (após 19h30)
a) Desde que efetuada no prazo estipulado para a renovação de
inscrição.
b) Inclui lanche de manhã e tarde e almoço.
* No 1º Trimestre é obrigatório o pagamento do mês de
julho. No 3º Trimestre é obrigatório o pagamento do mês

0,60€/15min
3,00€

F
F

Legenda:
O - Obrigatório
F - Facultativo

de junho.

Creche (2 anos) e Ensino Pré-Escolar
Inscrição e Seguro Escolar (Alunos Novos)

250,00€
(1ª Parte)
67,50€
(2ª Parte) *

O

Renovação de Inscrição e Seguro Escolar

170,00€ a)
(1ª Parte)
67,50€
(2ª Parte) *

O

Propina Mensal (10 Meses) 8h00 - 18h00

270,00€

O

Pagamento Trimestral

793,80€

F
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Creche e Ensino Pré-Escolar
Pagamento Anual

2565,00€

F

Propina Mensal - julho / agosto

270,00€

F

Propina Diária - agosto

19,17€

F

4,50€
75,00€

F

Sopa (Senha Mensal)**

22,00€

F

Lanche (Valor Unitário)

1,30€

F

Almoço

(Senha Diária)
(Senha Mensal)

22,00€
(Manhã
ou
Tarde)
42,00€
(Manhã
e Tarde)

Lanche (Senha Mensal)

Complemento Curricular

(Manhã 30min/Diária)
(Manhã 30min/Mensal)

Complemento Curricular (até 19h30 - Mensal)
Complemento Curricular (após 18h00 - 15 minutos)
Complemento Curricular (após 19h30)
a) Desde que efetuada no prazo estipulado para a renovação de
inscrição.
b) Valor anual correspondente a 10 meses, de 1 de setembro a 30 de
junho.
* A pagar no mês de setembro.
** Só em situações excecionais comprovadas pelo médico pediatra.

F

1,70€
29,00€

F

15,00€

F

0,60€/15min F
3,00€

F

Legenda:
O - Obrigatório
F - Facultativo

Saber, Fazer e Ser.
Ensino Básico
1º Ciclo
Inscrição e Seguro Escolar (Alunos Novos)

250,00€
(1ª Parte)
72,50€
(2ª Parte) *

O

Renovação de Inscrição e Seguro Escolar

170,00€ a)
(1ª Parte)
72,50€
(2ª Parte) *

O

Propina Mensal (10 Meses) 8h00 - 18h00 - Horário: 09h00 - 16h15

302,00€

O

Pagamento Trimestral

887,88€

F

Pagamento Anual

2869,00€

F

Propina Mensal - julho / agosto

302,00€

F

Propina Diária - agosto

21,67€

F

5,10€
82,50€

F

Almoço

(Senha Diária)
(Senha Mensal)

Sopa (Senha Mensal)**

25,00€

Lanche (Valor Unitário)

1,30€

F

Lanche (Senha Mensal)

22,00€
(Manhã
ou Tarde)
42,00€
(Manhã
e Tarde)

F

Complemento Curricular

(Manhã 30min/Diária)
(Manhã 30min/Mensal)

1,70€
29,00€

F
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Ensino Básico
Complemento Curricular (Até 18h00)
Complemento Curricular (após 18h00 - 15 minutos)

Gratuito

F

0,60€/15min F

Complemento Curricular (Até 19h30) mensal

15,00€

F

Salão de Estudo (1h/dia)

48,00€

F

Salão de Estudo (2h/dia)

79,50€

F

Salão de Estudo (diária)

3,20€
(1 hora)
4,80€
(2 horas)

F

Complemento Curricular (Após 19h30)

3,00€

F

a) Desde que efetuada no prazo estipulado para a renovação de inscrição.
b) Valor anual correspondente a 10 meses, de 1 de setembro a 30 de junho.
* A pagar no mês de setembro.
** Só em situações excecionais comprovadas pelo médico pediatra.

Legenda:

Os alunos inscritos no Complemento Curricular (1 ou 2 horas entre as 16h30 e as 18h30) não pagam

O - Obrigatório

Complemento Curricular (das 18h00 às 19h30)

F - Facultativo
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Ensino Básico
2º Ciclo
Inscrição e Seguro Escolar (Alunos Novos)

250,00€
(1ª Parte)
72,50€
(2ª Parte) *

O

Renovação de Inscrição e Seguro Escolar

170,00€ a)
(1ª Parte)
72,50€
(2ª Parte) *

O

Propina Mensal (10 Meses)

320,00€

O

Pagamento Trimestral

940,80 €

F

Pagamento Anual

3040,00€

F

Propina Mensal - julho

320,00€

F

Almoço (Senha Diária)
(Senha Mensal)

5,30€
82,50€

F

Complemento Curricular (Manhã 30min/Diária)
(Manhã 30min/Mensal)

1,70€
29,00€

F

Salão de Estudo (Valor por hora)

3,50€

F

Salão de Estudo - 1 hora/dia (1~2 vezes por semana)

16,50€

F

Salão de Estudo - 1 hora/dia (3~5 vezes por semana)

27,50€

F

a) Desde que efetuada no prazo estipulado para a renovação de inscrição.

Legenda:

* A pagar no mês de setembro.

O - Obrigatório
F - Facultativo
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Ensino Básico
3º Ciclo
250,00€
(1ª Parte)
72,50€
(2ª Parte)*

O

170,00€ a)
(1ª Parte)
72,50€
(2ª Parte)*

O

340,00€

O

Pagamento Trimestral

999,60€

F

Pagamento Anual

3230,00€

F

Propina Mensal - julho

340,00€

F

5,30€
82,50€

F

Salão de Estudo (Valor por hora)

3,50€

F

Salão de Estudo - 1 hora/dia (1~2 vezes por semana)

16,50€

F

Salão de Estudo - 1 hora/dia (3~5 vezes por semana)

27,50€

F

Inscrição e Seguro Escolar

(Alunos Novos)

Renovação de Inscrição e Seguro Escolar

Propina
Mensal

(10 Meses)

Almoço

(Senha Diária)
(Senha Mensal)

a) Desde que efetuada no prazo estipulado para a renovação de inscrição.

Legenda:

* A pagar no mês de setembro.

O - Obrigatório
F - Facultativo

Saber, Fazer e Ser.
Ensino Secundário
Todos os Cursos (Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades)
250,00€
(1ª Parte)
72,50€
(2ª Parte)*

O

Renovação de Inscrição e Seguro Escolar

170,00€ a)
(1ª Parte)
72,50€
(2ª Parte)*

O

Propina Mensal (10 Meses)

360,00€

O

Pagamento Trimestral

1058,40€

F

Pagamento Anual

3420,00€

F

Propina Mensal (Por Disciplina)

95,00€

F

5,30€
82,50€

F

Inscrição e Seguro Escolar

Almoço

(Alunos Novos)

(Senha Diária)
(Senha Mensal)

a) Desde que efetuada no prazo estipulado para a renovação da inscrição

Legenda:

b) Valor anual correspondente a 9 meses e meio, desde o primeiro dia de aulas a 30 de
junho.

O - Obrigatório

* A pagar no mês de setembro.

F - Facultativo
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Perfil Artístico Integrado
No âmbito da autorização do Ministério da Educação para o funcionamento do ensino integrado da
música e da dança (averbamento do alvará nº 2231, de 06.08.2019), desde 2019/2020, o Colégio
Paulo VI (CPVI) oferece o perfil artístico integrado nos seguintes moldes:
- O aluno frequenta o currículo normal de acordo com o respetivo ano de escolaridade do CPVI;
- O aluno pode escolher um conjunto de ofertas nas áreas da música e da dança (ver tabela em baixo) até
ao limite de 12 horas semanais;
- O valor da propina deste perfil será calculado em função do respetivo ano de escolaridade e do número de
horas da componente artística.

MÚSICA
Pequeno Grupo – 2 a 4 alunos (inclusivé)
Aulas Individuais – 1 aluno

1h/semana
2h/semana
1h/semana
2h/semana

45,00 €
81,00 €
68,00 €
122,50 €

DANÇA
Ballet Baby Class – 2, 3 e 4 anos
Ballet– dos 5 anos ao 2º ano
Ballet (3º e 4º ano)
Ballet (5º, 6º e 7º ano)

45 min/semana 37,50 €*
1h30/semana 50,00 €*
2h/semana

55,00 €*

2h15/semana 57,50 €*

Ballet Vocacional/Avançado

6h/semana

75,00 €*

Ballet Mini Repertório > 6º ano

3h/semana

20,00 €*

Ballet Repertório I e II

6h/semana

40,00 €*

Outras modalidades

1h/semana

37,50 €*
(a)

* Valores aplicados em 2019/2020, pelo que em 2020/2021 ainda poderão sofrer alterações.
a) As alunas inscritas no Ballet, não pagam inscrição e pagam 17,50 € de
mensalidade.
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Oferta Educativa
Bolsas de Estudo - Ensino Secundário
Por forma a reconhecer o mérito escolar e/ou apoiar os alunos com baixos rendimentos, no
acesso ao ensino secundário (10º ano) do Colégio Paulo VI, a direção atribui anualmente um
conjunto de Bolsas de Estudo Paulo VI. As Bolsas de Estudo podem ser Totais (100%) ou
Parciais (50%) e o seu número é definido anualmente através da publicação do Regulamento
das Bolsas de Estudo Paulo VI.
Para ter acesso ao Programa de Bolsas é condição necessária e obrigatória a obtenção de
nível 5 no terceiro período do 9º ano às seguintes disciplinas:
- Para o Curso de Ciências e Tecnologias: Nível 5 nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências e
Físico-Química.
- Para o Curso de Ciências Socioeconómicas: Nível 5 nas disciplinas de Português, Matemática, História e
Geografia.
- Para o Curso de Línguas e Humanidades: Nível 5 nas disciplinas de Português, Matemática, História
e Francês / Espanhol.

Os alunos são seriados por ordem decrescente da sua Média dos Exames Nacionais (na escala 0 a 100)
de Português e Matemática.
Dada a situação excecional de em 2019/2020 não existirem exames nacionais, o Colégio
Paulo VI irá organizar em sua substituição as Provas de Seleção a Português e a Matemática.
Estas provas serão realizadas presencialmente em sistema informático e com correção
automática e imediata.
No ano letivo 2020/21 serão atribuídas um total de 15 bolsas, das quais 3 são a 100% e 12 são a 50%.
De entre os alunos apurados pelos critérios de notas, podem candidatar-se a elevar a bolsa de 50% para
100% os alunos que tenham abono de família entre o 1º e o 4º escalão até um limite máximo de
3 bolsas a 100%. Caso este limite de 3 não seja atingido, é oferecida mais uma bolsa a 50%, por cada bolsa
de 100% a menos, das 3 não atribuídas. Na distribuição das 12 bolsas a 50%, metade estão reservadas
para alunos do colégio. Se as 6 bolsas reservadas para o colégio não forem atingidas por alunos com pelo
menos 90% na média das 2 provas, as bolsas restantes revertem para a disponibilidade geral.
Para efetuar a candidatura à referida bolsa os encarregados de educação devem enviar o
boletim de candidatura preenchido e o escalão de abono de família, caso exista, para o
e_mail geral@colegiopaulovi.com.

Saber, Fazer e Ser.
Para além destes documentos, os alunos provenientes de outras escolas, devem entregar também
os registos de avaliação do 2º período e do 3º período, logo que seja disponibilizado pela escola
que frequentam. Os alunos que à data de 25 de junho ainda não possuam as classificações do
3º período, poderão candidatar-se à bolsa com o registo de avaliação do 2º período, desde que tenham
obtido nas disciplinas acima referidas, pelo menos três disciplinas com nível 5 e uma com nível 4 e
realizarão as provas, condicionalmente, até à entrega das avaliações do 3º período.
Prazo limite de candidatura à bolsa de estudos: 25 de junho de 2020
Afixação e envio por email das pautas de chamada das provas: 26 de junho de 2020
Calendário das provas de Português e Matemática: 29 e 30 de junho, às 9h30
Data de publicação da lista de alunos a quem foram atribuídas as bolsas de estudos: 6 de julho de 2020
Os alunos que usufruírem da Bolsa de Estudo a 100% pagam apenas as Despesas de Correio e
Comunicações no valor de 10,00€ e estão isentos de todas as propinas. Os alunos que usufruírem da
Bolsa de Estudo a 50% pagam o valor da Inscrição e 50% do valor das propinas. A bolsa é
renovada automaticamente nas mesmas condições até ao final do 12º ano, desde que a média de cada ano
seja maior ou igual a 17,5 valores.
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Atividades Curriculares Incluídas na Propina
Filosofia para Crianças e Jovens - 1º, 2º e 3º Ciclo
Informática e Programação - 4º Ano
Programação e Robótica – 2º e 3º Ciclo
Aulas de Inglês - Pré-Escolar (3, 4, 5 anos) e 1º Ciclo
Aulas de Música - Creche (1 e 2 anos), Ensino Pré-Escolar (3, 4, 5 anos) e 1º Ciclo
Música / Teatro - 7º Ano
Educação Física - Pré-Escolar (3, 4, 5 anos) e 1º Ciclo
Speaking and Listening – 2º e 3º Ciclo
Aulas de Dança/Música - Todos os alunos inscritos no Perfil Artístico

Aulas de Apoio
As aulas de apoio do 5º ao 9 ano (1 hora/semana) têm uma propina mensal de 10,00 €. As aulas de
apoio do 10º ao 12º ano (1 hora/semana) têm uma propina mensal de 15,00 €. As aulas de apoio do
1º, 2º e 3º Ciclo, limitadas ao número máximo de 3 alunos, têm a seguinte propina mensal:
1 aluno: 65,00 € (1 hora/semana)
2 alunos: 50,00 € (1 hora/semana)
3 alunos: 40,00 € (1 hora/semana)
As aulas de apoio do Ensino Secundário, limitadas ao número máximo de 3 alunos, têm a seguinte
propina mensal:
1 aluno: 90,00 € (1 hora/semana)
2 alunos: 60,00 € (1 hora/semana)
3 alunos: 50,00 € (1 hora/semana

Saber, Fazer e Ser.
Aulas de Línguas
Aulas de Línguas (Inglês, Francês, Espanhol, Mandarim e Alemão) ministradas por professores do
Instituto de Línguas de Gondomar a partir dos 3 anos.
Inscrição: 20,00€
Propina: 60,00€ (2 horas/semana)
O curso intensivo de línguas a funcionar no mês de julho (duração de 20 horas) tem inscrição
gratuita e a propina é 150,00€.

Terapia da Fala e Terapia Ocupacional
(Carácter Facultativo)
Desde o ano letivo 2005/2006, o Colégio Paulo VI dispõe do serviço de Terapia da Fala e Terapia
Ocupacional através de protocolo efetuado com dois profissionais de reconhecida experiência.
Avaliação – 45,00€
Sessões – 30,00€ / cada

Acompanhamento dos alunos à hora da refeição
Durante a refeição, os alunos da Creche (2 anos), do Ensino Pré-escolar e 1º ciclo são acompanhados
pelas Educadoras, Professoras e Assistentes de educação.

Livraria/Papelaria
Os manuais escolares poderão ser fornecidos pelo Colégio no mês de setembro, desde que, no ato da
matrícula, seja dada indicação nesse sentido. Com este serviço beneficiam de um desconto de 7,5%
nos manuais. O Colégio dispõe ainda de uma papelaria, onde todo o material escolar pode ser
adquirido.

ANEIS (Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na
Sobredotação)
O Colégio tem uma parceria com a ANEIS com o objetivo de prestar apoio a crianças e jovens com caraterísticas de
sobredotação e às suas famílias, nas múltiplas áreas de capacidade e atividade humana, tendo em vista o
desenvolvimento integral, a melhoria da qualidade de vida e a inclusão escolar e social.
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Transporte (Carácter Facultativo)
Zonas

1 Viagem (Mês)

1 Viagem (Dia)

2 Viagens (Mês)

2 Viagens (Dia)

A

40,04€

3,08€

67,08€

6,16€

B

56,16€

4,32€

90,48€

8,64€

C

64,48€

4,96€

102,44€

9,92€

D

69,18€

5,32€

108,16€

10,64€

E

79,66€

6,13€

126,46€

12,26€

O Colégio dispõe de transporte próprio, o qual incide sobre o concelho de Gondomar e zonas limítrofes.
O preço varia conforme a área de residência.
Zona A: S. Cosme – Centro, Calvário, Souto/Aldeia Nova, Vinhal, Estrada D. Miguel/Cimo da Serra,
Ponte Real/Vilar, Cónega, Pevidal e S. Miguel, Fânzeres – Cal, Soldado
Zona B: S. Cosme – Carregais, Gandra, Ermentão, Aguiar, Ramalde e S. Gemil; S. Pedro da Cova
– Estrada D. Miguel, Belo Horizonte e Tardariz; Valbom – Miradouro, Centro/Junta de
Freguesia; Fânzeres – Santa Ovaia, Costa, Alto Barreiros, Carvalha, Cabanas, Paço, Portelinha,
Tardinhade
Zona C: S. Pedro da Cova – Covilhã, Passal, Silveirinhos, Mó/Carvalhal, Alto da Serra/Bela Vista;
Valbom – Vila Verde, Lagoa, Fonte Pedrinha, Giesta, Igreja; Fânzeres – Montezelo, Regadas, Seixo;
Rio Tinto – Areias, Carvalheiras, Soutelo, S. Caetano, Venda Nova, Chão Verde; Jovim – Bulha,
Estrada, Cabanas, Pinheiro, Trás da Serra, Tronco e Vessada
Zona D: Baguim – Centro, Vale Ferreiros; Foz do Sousa – Ferreirinha, Gens, Ribeira, Zebreiros,
Jancido, Esposade; Atães
Zona E: Ermesinde, Valongo e Covelo
Outras Zonas: Sujeito a análise caso a caso
ENSINO ARTICULADO (Transporte de ida e volta para o Conservatório Regional de Gaia – só aulas de grupo)
Viagem Avulsa: 6,00€

Valor Mensal: 17,50€

Nota: Sempre que se realizarem visitas de estudo que ultrapassem o horário do transporte, o Colégio não poderá assegurar o
mesmo. Não se aplicam descontos às viagens avulsas.
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Condições Gerais de Pagamento
1. No ato de inscrição da Creche – 3 a 24 meses, o aluno pagará a inscrição e o seguro escolar. Nos
restantes níveis de ensino (Creche - 2 anos, Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário) a 1ª parte da
inscrição e seguro escolar é paga na data da inscrição/matrícula e a 2ª parte é paga com a propina de
setembro.
1.1. A renovação da inscrição (170 €) após o prazo estipulado implica o pagamento do valor
total da inscrição (250 €).
1.2. A anuidade de frequência da Creche (até 1 ano inclusive) está dividida em 11 propinas – de
setembro a julho.
1.3. A anuidade de frequência dos restantes níveis de ensino está dividida em 10 propinas – de
setembro a junho.
1.4. O pagamento da propina ou quaisquer outros serviços em modo trimestral, beneficia de um
desconto de 2%. Na modalidade de pagamento anual, o desconto aplicado é de 5%.
1.5. A propina de setembro deverá ser paga no próprio mês e a de junho com a propina de outubro.
Os pagamentos serão efetuados até ao dia 10 do mês em causa, se feitos mensalmente. A falta de
pagamento na data estipulada, implicará o pagamento de uma multa de 2% por mês, a partir do dia
11 do primeiro mês em falta. Os pagamentos trimestrais deverão ser efetuados até ao dia 15 do 1º mês de
cada trimestre (15 de setembro, 15 de dezembro e 15 de março) e os pagamentos anuais até ao dia 30 de
setembro. No caso dos pagamentos trimestrais a propina de junho deverá ser paga até 10 de outubro. Em
caso de anulação de matrícula ou transferência para outro estabelecimento de ensino, os alunos deverão
pagar por inteiro o mês em que tal se verifique e não serão devolvidos os pagamentos efetuados.
2. A opção pelo pagamento trimestral ou anual das propinas e pelo pagamento da senha mensal
do almoço, lanche e complemento curricular deve ser comunicada por escrito no ato da
inscrição/ matrícula e manter-se-á válida até ao final do ano letivo. Em caso de desistência da
senha mensal, esta deverá ser efetuada por escrito até ao último dia do mês anterior e manterse-á a senha diária até ao final do ano letivo. A senha de almoço só pode ser cancelada até à
véspera do próprio dia ou em caso de doença poderá ser cancelada no próprio dia bastando para
isso contactar os nossos serviços administrativos.
3. A desistência do salão de estudo e das aulas de apoio deve ser efetuada por escrito na secretaria do
Colégio ou enviada para o endereço de e-mail academias.pvi@gmail.com até ao último dia do mês
anterior.
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4. Os alunos que começarem a frequentar o Colégio a partir do mês de janeiro pagam 2/3 da
inscrição e se começarem a partir do mês de abril, pagam ½ inscrição.
5. Quando um ou vários filhos frequentarem o Colégio, o mais velho pagará a frequência na
totalidade; o segundo filho beneficiará de um desconto de 10% na propina e nos serviços
facultativos; o terceiro e seguintes beneficiarão de um desconto especial de apoio às famílias
numerosas no valor de 50% sobre as propinas e nos serviços facultativos mantém-se o desconto
sucessivo de 10%, 20%, 30%...
Se um ou mais filhos usufruírem da bolsa de estudos atribuída pela Direção, os descontos na propina
e nos serviços facultativos são aplicados sucessivamente: 10%, 20%, 30%...
6. Os alunos do ensino pré-escolar e básico podem candidatar-se ao Subsídio do Contrato de
Desenvolvimento ou Simples e poderão receber um subsídio do Ministério da Educação, conforme o
seu rendimento familiar. Para tal, deverão entregar na Secretaria a declaração de IRS, nota de
liquidação de IRS e declaração anual referente ao valor pago do empréstimo bancário para
compra de habitação, ou recibo da renda, se for o caso.
7. Os alunos que beneficiam do Contrato de Desenvolvimento e do Contrato Simples poderão descontar
antecipadamente o subsídio que terão direito a receber no final do ano letivo à Propina, ou seja,
pagarão apenas o excedente entre o preçário estipulado e o valor do Contrato de Desenvolvimento
/ Simples, mediante a assinatura dum contrato no início do ano letivo e da entrega dos respetivos
documentos. A existência dos referidos contratos implica o pagamento de despesas processuais.
8. Os alunos que se inscreverem no decurso do ano letivo até ao dia 15 do mês deverão pagar esse
mês na totalidade; se o fizerem depois do dia 15 deverão pagar meia propina.
9. A falta de pagamento implicará o “congelamento” das notas no fim de cada período e, se repetida,
levará à exclusão do Colégio.
10.

Os pagamentos poderão ser efetuados por transferência bancária.

Caso o pretendam fazer, deverão consultar online os débitos na página do colégio em
www.colegiopaulovi.com/login, efetuar a transferência bancária para o IBAN do Colégio
BIC: PT50 0079.0000.1769.3041.1013.2
Millennium BCP: PT 50 0033.0000.4531.0417.0950.5
Precisa apenas de enviar após a transferência, um e-mail para tesouraria1@colegiopaulovi.com com
a confirmação da transferência, indicando o nome e número de processo do aluno.

Saber, Fazer e Ser.
Período de Funcionamento da Creche, do Ensino
Pré-Escolar e do 1º Ciclo
Horário excecional: 07h30
Horário normal de abertura: 08h00
Horário de encerramento: 19h30
Horário excecional: 20h00
Horário letivo da Creche e Ensino Pré-Escolar:
09h00 - 12h00
14h00 - 16h30
Complemento Curricular da Creche, Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo
16h30 - 18h00 - Gratuito
18h00 - 19h30

Horário letivo do 1º Ciclo:
09h00 - 12h30
14h00 - 16h15
Salão de Estudo do 1º Ciclo
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30

Período de Férias (Creche e Ensino Pré-Escolar)
Início das atividades: 1 de setembro de 2020
Férias de Natal: 24, 28 e 31 de dezembro de 2020
Férias do Carnaval: 16 de fevereiro de 2021
Férias de Páscoa: 1 e 5 de abril de 2021
Dia de S. João: 24 de junho de 2021
Nota : Durante os meses de julho e agosto a Creche, o Ensino Pré-Escolar e o 1º Ciclo não encerram para férias.

Saber, Fazer e Ser.
Inscrições e Matrículas
Inscrições
(Alunos do Colégio)

Matrículas
(Alunos do Colégio)

Informação de Vaga
(Novos Alunos)

1º Ano :
28 de fevereiro a 8 de
março 2020
28 de fevereiro a 8 de
março 2020

Creche ao 11º Ano:
16 de março 2020

Escolha de Opções
(Alunos do Colégio)
7º, 10º e 12º Ano:
3 a 6 de julho 2020

Atribuição de Bolsas (10º Ano):
6 de julho 2020

As pré-inscrições realizam-se mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição e do pagamento
de 125 € que será deduzido no valor da inscrição. No caso de o Colégio não ter vaga até ao início do
ano letivo, o valor da pré-inscrição pode ser levantado a partir do 1º dia de aulas. No caso de
desistência da inscrição, não será devolvido o valor da pré-inscrição ou da inscrição e seguro
escolar.

Documentação a Entregar na Inscrição para a Creche, Pré-escolar e 1º ano:
Cartão de Cidadão ou Cédula de Nascimento (Neste último caso, é necessário o número de utente
e de contribuinte.)
Fotocópia do Boletim de Vacinas
2 Fotografias tipo passe
Declaração Médica em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados especiais.

Os Valores do Colégio Paulo VI
Visão
Guiamo-nos pela nossa missão de
“Saber, Fazer e Ser”. Aprendemos com o
passado, fazemos o presente
e construímos o futuro.

Qualidade e Excelência
Trabalhamos orientados para os
resultados deexcelência.
Alcançamos metas estabelecidas.

Integridade
Respeitamos as pessoas, cumprimos
compromissos e regras de forma íntegra
e com responsabilidade.

Família e Equipa
Valorizamos o trabalho em equipa. O
Colégio recebe os alunos, pais,
professores e funcionários com
competência, seriedade e motivação.

Preçário e Oferta Educativa 2018/2019

Saber, Fazer e Ser.

www.colegiopaulovi.com
geral@colegiopaulovi.com
tesouraria1@colegiopaulovi.com

T +351 224 646 027
F +351 224 645 854

Rua do Taralhão, 71
4420-336 Gondomar
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