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Preçário ano escolar 2021-2022 

(01 de setembro de 2021 a 30 de junho de 2022) 

 

RUBRICA PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO 

Matrícula           a) 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

Escolaridade     b) 

2 640 €* 
(220€ X 12 meses) 

*Inclui 

Restaurante IDL 
‘all inclusive’: 
almoço, lanche da 
manhã e lanche 
da tarde 
 

2 760€ 
(230€ x 12 meses) 

2 880 € 
(240€ X 12 meses) 

2 880 € 
(240€ X 12 meses) 

2 940 € 
(245€ x 12 meses) 

Outras 
Aprendizagens  c) 

     

Restaurante IDL 
mensal               d) 

----- 55 € 55 € 55 € 55 € 

Restaurante IDL 
avulso                 e) 

----- 4,0 € 4,0 € 4,0 € 4,0 € 

Transporte  
porta-a-porta    f) 

     

IDL all                 g)      
IDL Fashion       h)      
Outros                i)      

 

a) A frequência do Colégio IDL obriga à respetiva matrícula ou renovação de matrícula, 
implicando o pagamento anual de uma taxa. 

Este pagamento pretende assegurar a todas as Crianças e Estudantes um conjunto de bens 
e serviços fundamentais para o bom desenvolvimento de toda a sua atividade escolar anual.  

Estão incluídas todas as despesas associadas ao processo de matrícula; o seguro escolar; o 
Cartão Cidadão IDL; as folhas de testes e outros materiais de avaliação necessários; as 
fotocópias e outros materiais entregues pelos educadores / professores e outros 
responsáveis ao longo do ano; manuais digitais; todo o software educativo em uso nas 
aprendizagens no IDL (licença anual Microsoft 365, MineCraft Education, Escola Virtual) e o 
‘Kit IDL de Boas Vindas’. 

b) O valor anual da escolaridade inclui: toda a componente curricular oficial obrigatória em 
cada nível de ensino, bem como mais seis aprendizagens curriculares incluídas no horário 
da Criança ou do Estudante, designadas de ‘Capacidades em Currículo’, a saber: frequência 
de ‘Cambridge-English’ – certificada pela Cambridge University (metodologia e 
avaliação certificada pela Universidade de Cambridge); frequência de Língua Chinesa – 
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certificada pelo Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro; frequência de ‘NICE – Nano-
Inovação, Comunicação e Eletrónica’ (programação, robótica e comunicações) – certificada 
pela Microsoft; frequência de ‘Art&Crafts’ – certificada pelo Rock in Rio; frequência de 
‘Body&Mind’ (xadrez, atividades desportivas diversas) – certificada por diversas entidades 
parceiras. 

Inclui ainda o apoio e terapias identificadas pela equipa SouMais|I’mMore como necessárias 
a cada Criança ou Estudante para o seu bom desempenho escolar. 

c) No piso zero do edifício escolar, na ‘Rua da Alice’, são desenvolvidas outras aprendizagens, 
com várias opções de atividades. Os valores a pagar são definidos em função dos dias e das 
horas frequentados e constam de tabela própria a consultar no próprio local.  

d) A refeição é completa (sopa, prato principal, água e/ou sumo, sobremesa), confecionada 
exclusivamente no IDL por cozinheiras habilitadas, dedicadas e experientes, sob as mais 
rigorosas condições de higiene e segurança alimentar. 

Cada Criança ou Estudante é cuidada(o) de modo individual. A equipa do Restaurante IDL 
tem sempre em conta a especificidade da alimentação de cada um(a). 

e) A requisição de refeição, designado de ‘avulso’, terá de ser feita com um mínimo de 24 horas 
de antecedência. 

f) O IDL assegura o transporte às Crianças ou Estudantes que o requeiram. As condições serão 
verificadas caso a caso e constam de tabela própria disponível no Secretariado. 

g) Dada a natureza e a cultura de ensino-aprendizagem realizada no Colégio IDL, as Crianças e 
os Estudantes são obrigadas a usar materiais e equipamentos informáticos facilitadores 
desse ensino-aprendizagem. Para o efeito, poderão adquirir na Loja IDL esses 
equipamentos, designadamente, o computador/tablet pessoal IDL All. 

h) A cultura de pertença dos Cidadãos IDL (Crianças, Estudantes, Colaboradores), implica o uso 
obrigatório de vestuário IDL durante todas as atividades escolares. As opções de vestuário 
e acessórios estão disponíveis na Loja IDL, sendo o custo suportado pelo requerente. 

i) A loja IDL disponibiliza um conjunto diverso de materiais e equipamentos necessários às 
atividades escolares, os quais serão recomendados pelos Educadores / Professores, sendo 
o custo suportado pelo requerente. 

As visitas externas de aprendizagem não previstas no plano de atividades serão 
disponibilizadas ao longo do ano e terão um custo associado. 

As atividades de aprendizagem ou de ocupação de tempos livres facultativas, nos meses de 
julho e agosto, serão solicitadas pelos interessados e terão um custo associado. 

 

Horários 

O IDL abre às 07:30h e encerra às 19:00h. Neste período decorre toda a atividade curricular 
obrigatória e as aprendizagens em currículo, bem como os apoios disponibilizados pelo Colégio 
IDL às Crianças e Estudantes que deles necessitam (de acordo com sinalização própria), e ainda 
apoio ao estudo, pós horário letivo. 

As ‘outras aprendizagens opcionais’, facultativas e a decidir pelos Aliados na Educação, 
decorrem na ‘Rua da Alice’, após o horário letivo e de acordo com horários definidos pela ‘Rua 
da Alice’. 
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Calendário Geral 

O calendário escolar do Colégio IDL é de 1 de setembro a 30 de junho. 

O calendário pré-escolar do Colégio IDL é de 1 de setembro a 31 de julho. 

O IDL encerra as suas atividades nas seguintes datas/períodos: 

- Fins de semana 

- Dias feriados (os nacionais e o municipal de Águeda) 

- Dia de Carnaval, dia 01 de março de 2022 

- Segunda-feira de Páscoa, dia 18 de abril de 2022 

- Dias 24, 27 e 31 de dezembro de 2021 

- De 22 de agosto a 31 de agosto de 2022  

 

Calendário de outras atividades 

Os meses de julho e agosto são dedicados a um Programa Especial de Atividades, disponibilizado 
a toda a Comunidade IDL, mas também aberta à comunidade externa ao IDL. 
A frequência é facultativa, sujeita a inscrição prévia, e terá um custo associado nas situações 
aplicáveis. 

 

Anuidade / Mensalidades 

Entende-se por anuidade o valor total correspondente ao serviço prestado pela frequência do 
IDL durante o seu calendário escolar e pré-escolar. 

As atividades desenvolvidas nas interrupções letivas do Natal e da Páscoa não terão qualquer 
custo para as Crianças e Estudantes do IDL. 

A anuidade pode ser fracionada em 12 prestações mensais de valor igual, de setembro a agosto, 
a pagar até ao dia 8 de cada mês. 

A anuidade pode ser paga de uma só vez, no início do ano escolar/ pré-escolar (até ao dia 8 de 
setembro), beneficiando de um desconto de 3%. 

Existe a possibilidade do pagamento ser efetuado na modalidade de Ticket Serviços, com 
benefícios fiscais (Ticket Infância, Ticket Educação, Ticket Ensino). 

 

Reduções na Anuidade / Mensalidades 

• Irmão a frequentar o IDL: 25% de desconto na anuidade da escolaridade. 

• Segundo Irmão a frequentar o IDL: 50% de desconto na anuidade da escolaridade. 

• Desconto de 10% na 2ª mensalidade para as Crianças e os Estudantes que inscreverem uma 
nova Criança ou Estudante. 

• Família Alumni: isenção do pagamento de matrícula das Crianças e Estudantes filhos de 
antigo(s) aluno(s) ou de antigo(s) Encarregado(s) de Educação do IDL. 

• Desconto de 3%, em ‘pronto pagamento’ da anuidade, se liquidada até 8 de setembro. 
 

abril de 2021 
A Administração do IDL 


