PRÉ-INSCRIÇÕES 2020/2021
www.ribadouro.com
AÇÃO

PRAZO

INFORMAÇÃO
Documentação a Entregar:
- Cópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão
- Cópia das classificações finais obtidas no ano anterior.
- Cópia das classificações finais obtidas no 1º período do presente ano letivo (2019/2020).

02 de Janeiro
a
31 de Março

Candidatura

Seriação

Nota: Será cobrada uma taxa de 40 (quarenta) euros não reembolsáveis, relativos aos encargos
administrativos decorrentes deste processo.
Serão considerados os seguintes itens:
- Classificações finais obtidas no ano anterior e as do 1º período do presente ano letivo.
- A classificação obtida nas disciplinas nucleares para o acesso ao ensino superior pretendido, no caso dos alunos
do ensino secundário.
- Terem irmãos alunos ou ex-alunos do Ext. Ribadouro.
Nota: No ensino secundário, para além dos princípios enunciados, a seriação terá em conta os
cursos e a organização dos Planos Curriculares existentes no Externato Ribadouro.

-

Datas de Admissão
1ª Fase

3 a 7 de fevereiro

2ª Fase

2 a 6 de março

3ª Fase

1 a 9 de abril

4ª Fase

Nota: Em qualquer fase a inscrição definitiva pressupõe o pagamento do valor estipulado relativo à
inscrição.

1 a 13 de Setembro

Para complemento das vagas sobrantes, após a inscrição dos alunos do Externato Ribadouro,
nomeadamente os alunos que se submeteram a exame.

Forma de comunicação aos candidatos
- Através de carta / e-mail / telefone para os Alunos que forem aceites.

O Externato Ribadouro oferece


Um ensino de qualidade, capaz de dar resposta aos desafios atuais, desde a educação pré-escolar ao 12º ano de escolaridade.



Um projeto pedagógico coerente e motivador centrado na educação personalizada, no desenvolvimento integral dos alunos e em metodologias
ativas.
Um projeto pedagógico global assente em práticas pedagógicas que colocam o Aluno no centro das aprendizagens, contemplando os diferentes
ritmos de cada um.
Um corpo docente qualificado, experiente e atualizado que prima pelo zelo profissional e pelo compromisso com o sucesso pessoal e escolar dos
alunos.





Um trabalho em equipa, alicerçado na disciplina e nos afetos, que promove a aquisição de competências e saberes, que potencia o recurso às
novas tecnologias, que incentiva o prazer e o desejo de autossuperação como meio de realização de sonhos e projetos pessoais.



Um ambiente acolhedor, tranquilo e seguro, promotor da formação de crianças e jovens solidários, responsáveis e felizes.



Uma organização moderna, com qualidade e profissionalismo, que proporciona um serviço eficaz e personalizado.

Valores (2020 / 2021)
RUBRICA
Inscrição a)
Escolaridade obrigatória/
Mensalidade





1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

250€/ Inscrição

250€/ Inscrição

250€/ Inscrição

280€/Inscrição

300€ x 10 meses
(set. a junho)

360€ x 10 meses
(set. a junho)

360€ x 10 meses
(set. a junho)

245€ x 11 meses
(set. a julho)

10º

11º

12º

410€ x 11meses
(set a jul.)

Outras atividades
Prolongamento do horário
(a partir das 18:30 )

e)

e)

e)

e)

2€/Dia

2€/Dia

2€/Dia

2€/Dia

Alimentação mensal

110€ b)

110€ b)

110€ c)

110€ c)

110€

Almoço avulso (diário)

6.5€ b)

6.5€ b)

6.5€ c)

6.5€ c)

6.5€

Lanche mensal

35€ d)

35€ d)

35€

35€

35€

Lanche avulso
Transporte: 1 Viagem (mensal)
Transporte: 2 Viagens (mensal)
Observação:



Pré-Escolar
250€/ Inscrição

e)
-------------------

1,5€

1,5€
1,5€
1.5€
1.5€
70€
70€
120€
120€
Os restantes serviços e atividades, a disponibilizar ao longo do ano letivo (visitas de estudo, festas, atividades extracurriculares, etc.), são
considerados facultativos.

O prazo normal de pagamento é de 1 a 8 de cada mês, das 9h00m às 18h00m. Não poderá frequentar o Externato, todo o aluno que até ao dia 8 não tenha
regularizado o pagamento.
Possibilidade de pagamento das mensalidades através de Débito Direto ou Transferência Bancária.
Comparticipação do Estado nas mensalidades, conforme o rendimento do agregado familiar (dependente de decisão governamental).
Dedução de despesas escolares no IRS

