NOVAS MATRÍCULAS 2021/2022 (SEM PRÉ-INSCRIÇÃO)
Sala 212 (Preenchimento de dados) - Matrícula e Pagamento: Sala 216
28 e 30 de junho das 09H00 às 12H30 e 14H00 às 17H00
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA






Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade (Aluno e Encarregado de Educação)
Documento comprovativo do escalão de Abono (atualizado)
Boletim de Vacinas (atualizado).
Certificado de 9º ano (Alunos para 10º Ano) ou comprovativo de frequência de 11º (para CEF’s)
1 Foto tipo passe (atualizada).

Outras informações






Os valores não sofrem alterações ao longo do ano letivo. Nestes valores estão incluídas todas as
atividades de enriquecimento curricular oferecidas.
Qualquer matrícula efetuada depois das datas previstas ficará condicionada à existência de vaga nas
turmas já constituídas.
Valor da Matrícula - 150€ (cento e cinquenta euros) + 15€ (seguros).
A Anuidade devida à Escola pode ser dividida em Mensalidades: Valor da Mensalidade - 150€
(cento e cinquenta euros X 10 meses) – 1ª mensalidade até dia 08 setembro.
O Documento “Normas acerca de Matrículas e Anuidades” está disponível para consulta em:
https://www.escola-apel.com/documentacao/diversos/Normas_acerca_Matriculas_Anuidades.pdf

Manuais Escolares:
A Escola possibilita a aquisição dos Manuais Escolares, que forem solicitados no ato da matricula (uma
vez solicitado o pedido dos manuais, não poderá haver desistência da aquisição dos mesmos, sob pena
de pagamento do valor total). A caução a deixar pela Encomenda dos Manuais:
 Alunos com (ASE): Escalão 1 e Escalão 2 – Sem caução
 Sem Escalão: 10º – 75€ (setenta e cinco euros)
 Os alunos podem solicitar Cacifo para o ano letivo mediante o valor anual de 25€.

Coimas por atraso de pagamento de mensalidades:
Prazo normal de pagamento das mensalidades: até dia 8 de cada mês; a partir do dia 10 acresce ao valor da
mensalidade uma penalização de 1% por cada dia de atraso.

Coimas por atraso de matrícula:
As matrículas efetuadas fora do período previsto para o efeito poderão ter uma agravante de 10% no valor
da mesma.

Ensino International: IB Diploma Programme (IB-DP)
A Escola da APEL é uma Escola Internacional IB, devidamente autorizada, que leciona o Currículo
Internacional Diploma Programme, em inglês, desde setembro de 2015.
Assim, os alunos que se inscreverem no ano letivo de 2021/2022 no 10º ano e que pretendem frequentar
este currículo, devem matricular-se no 10º ano no plano de estudos do currículo português.
No ano letivo 2022/2023 podem iniciar a frequência do IB DP e concluir os 11º e 12º anos.
Os alunos dos Cursos Científico-Humanísticos, com 10º ano completo, podem matricular-se, em 2021/2022,
no primeiro ano IB Diploma Programme (equivalente ao 11º ano Português).
Todos estes alunos efetuam, no 12º ano, exames mundiais IB, equivalentes aos Exames Nacionais e podem
concorrer a qualquer universidade portuguesa ou estrangeira.
Valores:
Matrícula IB 300€ (trezentos euros) + 15€ (seguro)
Mensalidade IB 650€ (seiscentos e cinquenta euros x 10 meses)

