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Circular de Pré-Inscrição (1º Ciclo Apoio Escolar) 

 

Informam-se os Encarregados de Educação que se encontram abertas as pré-inscrições na modalidade de Apoio 

Escolar (1º Ciclo), para o ano letivo de 2020/2021, no Centro de Estudos Saber Infinito.  

Se pretender assegurar a inscrição do seu educando(a) para o ano próximo ano letivo, terá de enviar via email 

ou entregar a ficha de pré-inscrição devidamente preenchida, no Centro de Estudos Saber Infinito até ao dia 31 de 

Julho de 2020*. As pré-inscrições efetuadas dentro da data limite terão um desconto de 50% na taxa de inscrição (15€ 

em vez de 30€). Este valor deverá ser liquidado no ato de pré-inscrição.  

Solicita-se uma brevidade na resposta dado que, uma vez atingido o número máximo de pré-inscrições, as 

mesmas serão dadas por encerradas, com o intuito de se promover um acompanhamento eficaz e personalizado a 

cada aluno do Centro de Estudos Saber Infinito.  

Embora as pré-inscrições garantam vaga no Centro de Estudos Saber Infinito, após a saída dos horários escolares, 

referentes ao ano letivo 2020/2021, terá de ser efetivada a inscrição definitiva dos alunos, com a escolha das 

modalidades de pagamento e do horário de frequência no Centro de Estudos. A escolha dos horários no Centro de 

Estudos Saber Infinito será feita por ordem de chegada, razão pela qual não será garantida a vaga nos horários de 

preferência. Relembramos que o Centro de Estudos Saber Infinito tem uma capacidade máxima no número de alunos 

que não poderá ser excedida, por motivos de boa lecionação das aulas diariamente.  

Seguem, em baixo, os valores das mensalidades (IVA incluído) para o ano letivo de 2020/2021: 

→ 2x semana – 75€                  → 3x semana – 80€                  → Free Pass – 90€ 

O Centro de Estudos Saber Infinito iniciará as atividades relativas ao ano letivo 2020/2021 no dia 1 de Setembro 

de 2020, preparando os alunos para o novo ano escolar que se avizinhará. Não se registando alterações no 

regulamento de 2020/2021, manter-se-á o pagamento do mês de junho nos primeiros cinco meses após a primeira 

mensalidade, nomeadamente nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Assim, ao valor da 

mensalidade, será feito um acréscimo de 15€ (2x semana), de 16€ (3x semana) ou de 18€ (Free Pass) dependendo da 

modalidade escolhida.  

 
* Caso a ficha de pré-inscrição não seja entregue até ao dia 31 de julho de 2020, a mesma não terá qualquer validade e o 

respetivo desconto não será aplicado. 

* As pré-inscrições só serão aceites para alunos que venham a frequentar a modalidade de Apoio Escolar (1º a 4º Ano) no ano 

letivo 2020-2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Ficha de Pré - Inscrição                  
         

        Centro para o qual se inscreve:          Loures                          Caneças 

         

        Dados do(a) Aluno(a): 

        Nome:___________________________________________________Morada:___________________ 

______________________________________Código Postal:_______-_____Localidade:___________ 

Data de nascimento:________________ Nº CC/BI:_______________NIF:__________________ 

Tlf:____________Telemóvel:_________________Email:_____________________________________ 

Escola:_______________________________________________ Ano escolar:______ Turma:_______ 
 

Dados do(a) Encarregado(a) de Educação: 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

NºCC/BI:_____________________NIF:_______________________Tlf:_________________________

Telemóvel:__________________Email:__________________________________________________ 
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