
 

TABELA DE PREÇOS 2023/2024 

 

1. Serviços Obrigatórios 

 Inscrição 1 
Renovação de 

matrícula1 

Propinas/ 

mensalidades 2 
Anuidade3 

1.º CEB (1.º ao 4.º ano)  190€ 160€ 245€ 2376€ 

2.º CEB (5.º e 6.º ano) 215€ 185€ 320€ 3104€ 

3.º CEB (7.º ao 9.º ano) 215€ 185€ 350€ 3395€ 

Secundário (10.º ao 12.º ano) 220€ 190€ 385€ 3734€ 

 

 

(1) No valor da inscrição está incluído o Seguro Escolar, e, no 1.º CEB, a inscrição na Escola Virtual;  

(2) 10 mensalidades a pagar de setembro a junho; o pagamento poderá ser mensal ou anual; em qualquer das periodicidades escolhidas, 

quando é ultrapassado o prazo estabelecido, é aplicado um agravamento de 10%; Preços de pagamento por débito direto ou referência 

multibanco. A opção por outras formas de pagamento implica, necessariamente, o agravamento de 1% dos valores apresentados.  

(3) Os valores apresentados de pagamento antecipado anual compreendem uma redução de 3%. 

 

 

 

2. Descontos 

  1º irmão  2º irmão  3º ou mais irmãos  

Irmãos a frequentar o INA a) 15%  20% 25%  

Irmãos a frequentar outras escolas do Colégio das Caldinhas a) 7%  10%  13% 

 

Antigos Alunos INA a) b) 5% 

Doador Premium da Associação Padre Simão Rodrigues sj c) 5% 

 

 

a) Estes descontos não são cumulativos entre si, ou com quaisquer outros; Redução a aplicar progressivamente por cada irmão adicional, e incidem 

sobre o/s valor/es da/s mensalidade/s do/s irmão/s mais novo/s; 

b) Aplica-se apenas quando o Pai ou a Mãe do/a aluno/a seja antigo/a aluno/a do Instituto Nun’Alvres e incide sobre o/s valor/es da/s mensalidade/s. 

c) Desconto cumulativo para um aluno apoiado por Doador Premium da Associação Padre Simão Rodrigues sj - cf. www.apsrsj.pt 

 

NOTA: os valores estabelecidos podem sofrer alterações em função da variação de preços e da taxa de inflação, até ao fim do ano letivo 2022-2023. 

 

 

INA, 16 de janeiro de 2023 

Diretor do IEPAL 
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