
Colégio Teresiano

Braga



08:45 às 12:30 
14:00 às 16:45

08:45 às 13:00 
14:15 às 16:10 (4.ª e 6.ª)
14:15 às 17:10 (2.ª, 3.ª e 5.ª)

09:00 às 12:00 
14:00 às 16:30

Atividades Extracurriculares

*

* *. . .* *

No ato da matrícula, são devidos o valor da inscrição, do seguro escolar e do cartão magnético de aluno.
A desistência após a matrícula não implica o reembolso destes mesmos valores.

Preçário 2021/2022

 Refeição: 3,50€ (marcada no dia anterior) 

Quota da Associação de Pais: 6€ / Ano

Sala de estudo 1.º Ciclo: 20€ / mês*   

08:45 às 13:00 
14:15 às 16:10 (4.ª e 6.ª)
14:15 às 17:10 (2.ª, 3.ª e 5.ª)

 Refeição: 4,00€ (marcada no dia até às 11h) 

Prolongamento de Horário (das 17:30 às 19:00 horas): 20€/mês  

2.ª a 6.ª feira das 8h às 19h

A oferta educativa, a sala de estudo e o horário letivo poderão sofrer reajustamentos antes do início do ano letivo.
Estes serão comunicados atempadamente.    

3.º Ciclo - 255€ / mês (Reforço de Português e Matemática, 
Multimédia e Programação) 

2.º Ciclo - 245€ / mês (Reforço de Português e de Matemática, 
Francês, Espanhol, Arte Digital) *

1.º Ciclo - 235€ / mês (Apoio ao Estudo, Inglês, Música  
Educação Musical, Educação Física, EMRC, Cidadania e
Desenvolvimento e Tecnologia de Informação e comunicação)  *

Pré-Escolar - 215€ / mês (Inglês, Educação Musical, 
Educação Física e Formação Cristã)*

Inscrição - 150€ / Ano

Seguro Escolar - 24€ / Ano

Cartão Magnético - 10€

O Encarregado de Educação terá de pagar uma anuidade para fazer face aos custos e serviços do Colégio. 
Essa anuidade pode ser paga em 10 prestações mensais (de setembro a junho).

O Seguro Escolar cobre os danos ocorridos durante a atividade escolar, de acordo com as condições 
particulares denidas, desde que comunicados nos serviços administrativos do Colégio. Caso contrário, 
todas as despesas serão assumidas pelos respetivos Encarregados de Educação.

*
No início do ano escolar, todos os alunos têm a possibilidade de comprar os livros adotados no Colégio. Caso o 

pretendam, devem os seus Encarregados de Educação manifestar esse interesse logo no ato da matrícula.
 Ao longo do ano, poderá ser adquirido também outro tipo de material escolar.
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