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A presente Súmula apresenta dados e informações do Regulamento Interno de Funcionamento (RIF), não dispensando a leitura do mesmo. 

ANO LETIVO 2022/2023 
Temos como Missão formar crianças livres, dinâmicas, audazes e criativas, de espírito empreendedor e inteligência inovadora, capazes de ouvir, de 
enfrentar os desafios da vida, com equilíbrio e com respeito pelos outros e pelo Mundo                                                                                                                 Projeto 

Educativo EPI  

A. Serviços 

A Escola Pátio da Inês assegura a prestação dos serviços:  

1. Projeto Educativo: 

 Contribuição para o desenvolvimento integral e formação das crianças/alunos, valorizando a sua individualidade, 

estimulando a sua autonomia e criatividade, motivando a formação de cidadãos civicamente responsáveis e intervenientes 

na sociedade. 

 Praticas pedagógicas inclusivas e interdisciplinares em que a criança está no centro da aprendizagem pela descoberta. 

 Valorização das Artes e do conhecimento Cientifico e Tecnológico, projetando para um futuro a nível global. 

 Compromisso com a sustentabilidade do Planeta. 

 Colaboração e partilha de responsabilidades no processo educativo, com a família. 

2. Serviço de apoio familiar, com acolhimento, guarda, proteção e segurança necessários à criança/aluno, durante o tempo parcial 

de afastamento do seu meio familiar, através de um processo de atendimento personalizado, que inclui os serviços 

direcionados aos cuidados básicos de: 

 Alimentação equilibrada e saudável confecionada na escola (almoço e lanche), diferenciada de acordo com as necessidades 

da criança/aluno; 

 Higiene, incluindo higiene dentária. Na valência de Creche incluí o fornecimento de fraldas; 

 Sono, disponibilizando local próprio e obscurecido nas valências de Creche e Pré-escolar; 

 Saúde, assegurando o desenvolvimento harmonioso da criança/aluno, colaborando com a família na deteção e despiste 

precoce de situações de doença, inadaptação ou deficiência, proporcionando o seu adequado encaminhamento.  

 Projeto +, equipa Multidisciplinar formada por técnicos especializados em diferentes áreas de desenvolvimento. 

 Prolongamento de Horário de Funcionamento. 

 Transporte para atividades e residência. 

3. Atividades pedagógicas e letivas 

As atividades desenvolvidas estão de acordo com o Projeto Educativo da Escola Pátio da Inês, Projeto Anual de Escola, Projeto 

Anual de Sala e o Plano Anual de Atividades . 

a. Atividades de Enriquecimento 

EB 1CICLO PRÉ-ESCOLAR CRECHE 
Educação Físico Motora (curricular) Psicomotricidade (curricular)  Psicomotricidade (curricular) 
Musica (curricular) Musica (curricular) Musica (curricular) 
Inglês (curricular) Iniciação à Língua e Cultura Inglesa (curricular) Jardim das Artes (extracurricular) 
Coro (1º e 2º ano) / Orquestra (3º e 4º ano) (curricular) Ballet (extracurricular)  Ioga (extracurricular) 
Clube de Atletismo (extracurricular) Piscina (extracurricular)  
Clube de Futebol (extracurricular) Clubinho de Futebol (extracurricular)  
Hip Hop (extracurricular) Hip Hop (extracurricular)  
Instrumento Musical (extracurricular) Instrumento Musical (extracurricular)  
Happy Code (extracurricular Karate (extracurricular)  
The Inventors (extracurricular   
Karate (extracurricular)   
Nota: Ao longo do ano letivo poderão surgir outras Atividades de Enriquecimento que se considerem pertinentes. 

B. Horários 

A Escola Pátio da Inês funciona de segunda a sexta-feira, durante o Ano Escolar, período compreendido entre 1 de setembro e 

31 de agosto.  

1. A Escola Pátio da Inês encerra: 

 Nos dias de feriado Nacional ou Municipal;  

 No Natal, dias 26 de dezembro 2022 e 02 de janeiro de 2023; 

 Na 2ª e 3ª feira de Carnaval, dias 20 e 21 de fevereiro de 2023; 

 Na 2ª feira de Páscoa, dia 10 de abril de 2023; 

 Última quinzena de agosto. 

2.  A Escola Pátio da Inês estará aberta durante a 1ª quinzena de Agosto, frequência condicionada à inscrição entre janeiro e 

março, em impresso próprio disponibilizado para o efeito.  

 

3. O horário de funcionamento é das 08h00 às 19h00: 

 Flexibilidade de acolhimento de crianças/alunos das 07h30 às 08h00; 

 Tolerância de saída de 30min, até às 19h30. 

SÚMULA DO REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO  
 

Licença de Funcionamento nº 16/2012 (ISSP) 
Autorização Definitiva Nº 340 (MEC) 
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C. Mensalidades 
1. As mensalidades e demais suplementos são pagas entre o dia 01 e 10 do mês a que respeitam, na secretaria através de cheque ou 
numerário e preferencialmente por transferência bancária: 

i. IBAN PT 50 0035 0441 0003 4847 7302 5 (CGD); 

ii. IBAN PT 50 0018 0003 2328 4573 0208 6 (TOTTA). 
 

ANO LETIVO 2021-2022 EPI CRECHE a) EPI PRÉ-ESCOLAR a) EPI EB1CICLO a) 

Anuidade  
(setembro a julho) 

4015€ 3960€ 4125€ 

Prestações 

Anual 
(setembro) – 5% 

3814,25€ 3762€ 3918,75€ 

Bianual 
(setembro e janeiro) – 2,5% 

3914,63€ 3861€ 4021,88€ 

Mensal 
(setembro a julho) 

365€ 360€ 375€ 

Matrícula e Seguro 220€ 220€ 220€ 

Prolongamento de Horário Mensal b) 40€ 40€ 

1º Turno  
Das 17h00 às 18h00 

30€/mês (c) 

2º Turno 
Das 17h00 às 19h00 - 

45€/mês (e) 

Prolongamento de Horário Diário 4€ 4€ 4€ 

1ª Quinzena de Agosto d) 255€ 255€ 255€ 

a) EPI Creche - Incluído na mensalidade: Frequência das 08h00 às 17h00 (tolerância 30m); Alimentação (almoço, lanches); Material de 
Desgaste; Atividades Enriquecimento Curricular (Psicomotricidade e Música) e Fraldas.  

- Não incluído na mensalidade: Atividades de Enriquecimento Extracurricular, Bibes, Mochila individualizada, Leites de 
adaptação e alimentos de marcas diferentes das utilizadas na EPI. 

EPI Pré-escolar - Incluído na mensalidade: Frequência das 08h00 às 17h00 (tolerância 30m); Alimentação (almoço, lanches); Material 
de Desgaste; Atividades Enriquecimento Curricular (Exp. Fisicomotora, Música e Inglês).  

- Não incluído na mensalidade: Atividades de Enriquecimento Extracurricular, Bibes e Vestuário Escolar, Chapéu e 
Mochila individualizada, Visitas de Estudo e Manuais Escolares. 

EPI EB 1C - Incluído na mensalidade: Frequência das 08h00 às 17h00 (tolerância 30m); Alimentação (almoço, lanches); Material de 
Desgaste; Atividades Enriquecimento Curricular (Educação Física, Música e Inglês).  

- Não incluído na mensalidade: Atividades de Enriquecimento Extracurricular, Vestuário Escolar, Manuais Escolares e 
Material Escolar Pessoal, Visitas de Estudo e lanche da manhã. 

b) Prolongamento de Horário de Funcionamento das 17h00 às 19h00. Haverá isenção de pagamento do Prolongamento de Horário de 
Funcionamento, para as valências da Creche e Pré-escolar, com entrega de Requerimento anual para o efeito, sujeita a avaliação e 
decisão da Direção. 

c) Sala de Estudo com realização de trabalhos de casa e acompanhamento de professores.  
1º turno - Usufrui de 1 (um) transporte/semana para atividades fora das instalações da Escola. 
2º turno - Usufrui de 2 (dois) transportes/semana, para atividades fora das instalações da Escola, até às 18h30m. 

d) Frequência da 1ª quinzena de Agosto, facultativa e sujeita a inscrição. Valor pago só quando frequentado. 
 

2. Descontos:  

 Pagamento Anual - desconto de 5%, em setembro (só válido para entradas até dezembro). 

 Pagamento Bianual desconto de 2,5%, em setembro e janeiro. 

 Frequência de Dois (2) irmãos – 5%           

 Frequência de Três (3) ou mais irmãos - 10% 

 A prestação do mês de agosto não é abrangida pelas reduções dos irmãos   

D. Material Individual da Criança 

A lista do Material Individual proposto pela Escola Pátio da Inês será disponibilizada no ato da Matrícula/Renovação de Matrícula. 

E. Gerais 

1. A frequência das crianças na Escola Pátio da Inês está coberta por um seguro de Acidentes Pessoais Escolar (Apólice nº ES64552180 – 

Fidelidade – Companhia de Seguros S.A.). 

2. A Direção da Escola Pátio da Inês poderá, durante o ano letivo, alterar o Plano Anual de Atividades, para realização de outra ou 

outras atividades que ocasionalmente surjam. 

3. A toda a Comunidade Escolar está sujeita aos direitos e deveres do Regulamento Interno de Funcionamento. 

4. Os casos omissos nesta Súmula deverão ser consultados no Regulamento Interno de Funcionamento. 

Entrada em vigor a 01 de setembro de 2022 


