
OFERTA EDUCATIVA | OFERTA COMPLEMENTAR FUNCIONAMENTO

CONDIÇÕES DO ATO DE PRÉ-INSCRIÇÃO

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES/COMPLEMENTO CURRICULAR

REGULAMENTO  
DE ADMISSÃO E PREÇÁRIO
ANO LETIVO 2019 | 2020

O Colégio coloca à disposição um conjunto de atividades como:
Academia de Línguas (Inglês, Francês e Alemão) | Formação Musical | Piano |
Guitarra | Violino | Ukulele | Xadrez | Ballet | Dança Contemporânea | Hip-Hop |
Karaté | Patinagem | Atletismo | Futebol - Dragon Force Colégio Novo da Maia |

As atividades extracurriculares/complemento curricular regem-se por regula-

1.  Cada atividade só funcionará com um número mínimo de inscrições. 

2.  Não serão admitidas interrupções ou desistências ao longo do ano letivo 
a não ser por motivo justificado e devidamente aprovado pela Direção. 

No caso de desistência antecipada o Encarregado de Educação assume o 
pagamento da totalidade da atividade e, em caso algum, são devolvidas 
verbas já pagas.

3.  Cada
ano letivo).

 atividade tem uma mensalidade     

1.  O Colégio abre às 7h45 horas e encerra às 19h00 (polo I) / 19h30 (polo II).
2.  O Colégio encerra:
 No mês de agosto;
 Do dia 24 de dezembro a 1 de janeiro;
 Na 2ª feira e 3ª feira de Carnaval
 No dia de S. João;
  Na 5ª Feira Santa, 2ª Feira de Páscoa e, eventualmente, noutros dias 

afixados no calendário escolar anual.

1.  A pré-inscrição não confere o direito de admissão;
2.  Após as renovações de inscrição dos alunos matriculados no Colégio será 

comunicado telefonicamente, ou via e-mail  aos alunos pré-inscritos a
existência ou não de vaga;

3.  Os candidatos pré-inscritos não admitidos manter-se-ão em lista 
de espera para os anos seguintes, salvo informe a Secretaria da sua 
desistência.

O Colégio Novo da Maia tem acordo com o Ministério da Educação
para Contratos Simples e de Desenvolvimento.

Estabelecimento de Ensino Particular, SA
Avenida Carlos Alberto Teixeira de Azevedo, 365 Milheirós | 4475 - 311 Maia
Tel.: 229 618 000 | Fax: 229 618 271 | info@colegionovodamaia.pt

WWW.COLEGIONOVODAMAIA.PT

CRECHE

PRÉ-ESCOLAR

1º CICLO

2º E 3º CICLOS

ENSINO SECUNDÁRIO

Turmas 0 e 1 ano
Hora do Conto | Inglês | MoveLab | SoundLab | GreenLab | SenseLab

Turma 2 anos

Turma 4 anos

Turma 5 anos

  1º CEB

2º CEB

 

 

Ensino Secundário
Reforço letivo às disciplinas de exame

 

| Projeto A+ | Mat+ | PT+ | BG |
Preparação para os exames nacionais | Clubes e Projetos | Apoio ao Estudo | 
Desporto Escolar.

mento próprio e de acordo com o seguinte: 

Turma 3 anos

     
   

  

3º CEB

Projeto A+ | Matemática+ | Português+ | Expressão Dramática | Multimédia | 

Desporto Escolar | Clubes e Projetos

Projeto A+ | Cri@rt(e) Classroom (Matemática+ e Português+) | Expressão 

crianças | Inglês/CLIL | TIC | Desporto Escolar

 Projeto A+ | Matemática+ | Português+ | Expressão Dramática | Multimédia | 

Desporto Escolar | Clubes e Projetos | Preparação para os exames nacionais

Hora do Conto | Inglês | MoveLab | SoundLab | GreenLab | ArtLab | SenseLab

GreenLab | ArtLab 

GreenLab | ArtLab 

MoveLab | SoundLab | GreenLab | ArtLab | PlayGround 

Os irmãos dos alunos que frequentam atividades extracurriculares não estão
isentos de prolongamento. 

4.



ADMISSÃO DE ALUNOS

A admissão de qualquer aluno está sujeita à realização de uma pré-inscrição 
realizada junto dos serviços administrativos (Polo II) para o ano letivo que 
pretende ingressar.
 
Compete à Direção a admissão de novos alunos de acordo com os seguintes 
critérios:
     a) Número de vagas disponíveis;
     b) Frequência de irmãos no Colégio;

     d) Percurso escolar do candidato;
     e) Número de ordem de pré-inscrição, com preferência para os alunos
pré-inscritos em anos anteriores.
     f) Outros critérios que a Instituição considere relevantes.
 
A admissão de novos alunos estará sempre condicionada, primeiro, a uma 
entrevista ao respetivo Encarregado de educação realizada por um dos 
membros da direção e a uma avaliação da criança/jovem pelo SEAE.

à vaga existente e ao grupo/turma a que se candidata.

 

FREQUÊNCIA

1.  As mensalidades de frequência e o valor da matricula são afixadas anu -
almente, correspondentes aos 11 meses de funcionamento do Colégio.

2.  O  pagamento da mensalidade terá de ser efetuado até ao dia 10 de 
cada mês.

3.  A mensalidade é sempre por inteiro incluindo a alimentação, não ha-
vendo lugar a descontos no período de interrupção das atividades leti  -
vas previamente calendarizadas (Natal e Páscoa). Só não há lugar ao 
 pagamento da componente alimentação, no caso das Interrupções 
letivas (Pré-escolar, 1 o, 2o e 3o ciclos do EB  e ES), desde que solicitado 
até ao dia 15 do mês anterior.

4.  Nos casos em que se verifique a frequência de irmãos no Colégio, a 
comparticipação referente ao segundo, será reduzida em 10%. Caso se 
v
estes.

erifique a frequência de três ou mais irmãos, a redução será de 15% para

5.  As reduções atrás referidas apenas incidem sobre o valor da compo -
nente educativa.

6.  Seguro Escolar obrigatório, de 25€, que cobre acidentes no Colégio, 
visitas de estudo e serviços de enfermagem.

*   Não estão incluídas as deslocações das visitas de estudo e passeio de final de ano.
**    Obrigatório para todos os alunos que frequentam as turmas dos 2, 3, 4 e 5 anos.
***   O transporte escolar para o ano letivo 2019/2020, continuará condicionado ao 

número de inscrições e, fundamentalmente, às áreas geográficas de: Maia Centro, 
Ermesinde centro, Vermoim, Milheirós, Gueifães e Nogueira.

COMPONENTE EDUC ATIVA*

ALIMEN TAÇÃO

TRANSPORTE***

INSCRIÇÃO

AGRAVAMEN TO APÓS AS 19 HORAS

PRÉ-INSCRIÇÃO

MATERIAL PEDAGÓGICO (setembro/janeiro/abril)

ATIVIDADES LÚDICO EDUC ATIVAS I
Creche e Jardim de Infância (após as 17 horas)

SALA DE ESTUDO
1º, 2º e 3º CEB e Secundário

ATIVIDADES LÚDICO EDUC ATIVAS II
1o, 2o e 3o CEB e Secundário

Turmas 0 e 1 anos 410 €

Turmas 2, 3, 4 e 5 anos 330 €

1o Ciclo do Ensino Básico 335 €

2o Ciclo do Ensino Básico 395 €

3o Ciclo do Ensino Básico 405 €

Ensino Secundário 425 €

MENSAL AVULSO

Turmas 2, 3, 4 e 5 anos - (almoço e lanche) ** 111 €

1o, 2o e 3o CEB - almoço 116 € 6,5€

9º Ano e Secundário - almoço 121 € 6,5€

Lanche - manhã e tarde 45 €

Lanche - manhã ou tarde 25 €

1o Ciclo do Ensino Básico 50 € 7,5 €

1o Ciclo do Ensino Básico + Atividades Lúdico Educativas 70 €

2o Ciclo do Ensino Básico 70 € 8 €

3    Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário

1 viagem diária 80 € 7,5 €

2 viagens diárias 120 € 13,5 €

1 hora 30 € 4 €

2 horas (com o 2º lanche incluído) 40 € 7 €

1 hora 35 € 4 €

2 horas 45 € 7 €

250 € + 25 € (seguro escolar obrigatório)

20 €

30 €

10 €   1º, 2º e 3º CEB

o 70 € 8 €

9 €


