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O St Peter’s International School abre um mundo de oportunidades incríveis a cada aluno, sendo, por isso, a
inscrição de um filho no colégio uma decisão muito importante para o seu futuro. A nossa missão é formar
alunos autoconfiantes, críticos e criativos, que tenham as competências e capacidades necessárias para
terem um bom desempenho a nível pessoal, social e profissional, permitindo-lhes prosseguir os seus
estudos e integrar-se ativamente numa sociedade em rápida mudança e cada vez mais globalizada.

INSCRIÇÃO * Currículo Valor Anual

Inscrição
(novos alunos)

Nacional €700

Internacional €1.050

Renovação da Inscrição
(alunos atuais)

Nacional & Internacional €450

* Inclui seguro anual

PREÇÁRIO
ACADÉMICO * Currículo Anuidade Mensalidade (x10)

Creche
(Berçário, 1 e 2 Anos)

Nacional €6.681 €668.10

Jardim de Infância
(3-5 Anos)

Nacional €8.493 €849.30

1.º Ciclo
(1.º-4.º Ano)

Nacional €9.216 €921.60

Internacional (1.º Ano) €10.614 €1.061,40

2.º Ciclo
(5.º-6.º Ano)

Nacional €9.230 €923,00

Internacional (5.º Ano) €10.614 €1.061,40

3.º Ciclo
(7.º-9.º Ano)

Nacional €9.305 €930,50

Internacional (G7-8) €12.351 €1.235,10

Internacional - IGCSE (G9) €15.520 €1.552,00

Secundário
(10.º-12.º Ano)

Nacional €8.003 €800,30

Internacional - IGCSE (G10) €14.005 €1.400,50

Internacional  - IBDP (G11) €14.208 €1.420,80

Internacional - IBDP (G12) €13.213 €1.321,30

* O almoço está incluído na mensalidade até ao 9.º Ano. A partir do 10.º Ano os alunos podem trazer almoço de casa ou usar o serviço
de refeições do colégio, a um custo adicional
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BOARDING * Anuidade Na Inscrição Até 1 de Setembro Até 15 de Dezembro

Aluno Europeu €18.263 50% 30% 20%

Aluno não Europeu €19.303 50% 30% 20%

* O preçário do Boarding inclui apenas o serviço de Boarding. A anuidade académica deve ser paga separadamente, seguindo as
mesmas condições de pagamento do preçário do Boarding. No caso de inscrições realizadas depois do ano académico ter início, os
prazos de pagamento serão definidos individualmente.

REFEIÇÕES (10.º - 12.º Ano) Mensalidade **

Lanche da Manhã + Almoço + Lanche da Tarde €198

Almoço €169

Lanche da manhã + Lanche da Tarde €62

Lanche da Manhã ou Lanche da Tarde €40

Serviço de Refeitório* €58

* Para os alunos que trazem almoço de casa. Inclui a utilização de loiça, talheres e guardanapos.
** Desconto de 50% nos meses de dezembro e abril.

PROLONGAMENTO Mensalidade

Período Supervisionado (18h00 - 19h00) €150

Todos os alunos que fiquem no colégio e não tenham contratado este serviço ficam sujeitos ao pagamento de €15 por dia.

TRANSPORTE * Mensalidade **
(Manhã e Tarde)

Mensalidade **
(Manhã ou Tarde)

Rotas
Setúbal

€108 €80

Rotas
Alcochete - Montijo
Aroeira
Barreiro
Costa de Caparica
Quinta do Conde
Sesimbra

€190 €140

Rotas
Campo Grande
Gare do Oriente

€217 €161

Rotas
Samora Correia -
Porto Alto

€228 -

* Valores podem variar até agosto de 2023, dependendo dos fornecedores.
** Desconto de 50% nos meses de dezembro e abril



NOTAS

❖ Os valores apresentados neste documento são válidos para o ano letivo 2023-24 (de setembro de 2023 a
agosto de 2024) para alunos inscritos no colégio a partir do ano letivo 2021-22.

❖ Desconto de Irmão: famílias com mais de uma criança inscrita no colégio beneficiam de um desconto
no Preçário Académico, aplicável à criança mais nova: 10% no segundo filho; 15% no terceiro filho; 20%
no quarto filho.

❖ Pagamento Anual: famílias que optem por fazer o pagamento anual beneficiam de 1,5% de desconto
sobre o Preçário Académico.

❖ Pagamento Mensal: os pagamentos são cobrados por débito direto e são devidos dez vezes por ano, de
setembro a junho. As faturas são enviadas no início de cada mês e o colégio deve ser informado de
qualquer correção até ao dia 10, de forma a ser corrigida antes de enviar a ordem para o banco.

❖ As faturas vencidas sofrem um juro de 5% sobre o valor total em dívida.

❖ Refeições: o almoço do colégio é obrigatório e está incluído no Preçário Académico. Apenas os alunos a
partir do 10.º Ano podem trazer almoço de casa. Todos os alunos que trazem almoço de casa devem
comer no refeitório e estão sujeitos ao custo do serviço de refeitório.

❖ Boarding: o preçário do Boarding inclui estadia em quarto duplo para rapazes ou raparigas (incluindo
cama de solteiro, WC privado, área de estudo, cofre), serviço de limpeza, serviço de lavandaria, jantares
durante a semana, refeições de fim de semana, pequeno-almoço durante a semana, utilização do
centro desportivo do colégio e do centro de recursos de aprendizagem, acesso a áreas comuns, tempo
de estudo após as aulas, conexão Wi-Fi, atividades locais de fim de semana e viagens de fim de semana
(incluindo transporte). O Preçário do Boarding não inclui a anuidade académica, o almoço durante os
dias escolares, manuais e materiais escolares, uniforme escolar, viagens residenciais extra e não
relacionadas com atividades letivas e atividades extracurriculares.

❖ Atividades Extracurriculares: todas as atividades extracurriculares têm uma obrigação trimestral. Se os
pais quiserem cancelar ou optar por qualquer atividade durante o período, as faturas serão cobradas
até ao final do período, independentemente do motivo do cancelamento.

❖ Prolongamento: os Pais/Encarregado de Educação podem optar pelo prolongamento, entre as
18h00 e as 19h00. Este período inclui supervisão e tem um custo de €150 por mês. Todos os alunos
que fiquem no colégio e não tenham contratado este serviço ficam sujeitos ao pagamento de €15
por dia.

❖ Impostos: Os valores apresentados no Preçário Académico são isentos de IVA, de acordo com o artigo
53 do CIVA. O Preçário do Boarding está sujeito a uma taxa de IVA 6%, já incluído na anuidade
apresentada.

❖ Taxa de Renovação: Qualquer família que decida renovar a inscrição do seu filho após o prazo
estipulado será também sujeito ao pagamento de uma taxa de inscrição tardia, em conformidade com
os valores para novas matrículas (as circunstâncias atenuantes serão sempre tidas em conta pela
administração do colégio).

❖ Os pagamentos feitos diretamente na Secretaria Financeira do Colégio terão uma taxa de serviço
associada de 25 € por pagamento.


