registration and fees
/
2019 2020
ANNUAL REGISTRATION 500€

FIXED VALUE / SINGLE ANNUAL PAYMENT

NUMBER AND VALUE OF PAYMENTS
1 CHILD

10x

3x

1x

Pre-Kinderg. - Reception

700

2.287

6.720

Form 1 - Form 2

725

2.368

6.960

Form 3 - Form 4

745

2.435

7.152

Form 5 - Form 6

890

2.907

8.545

Form 7 - Form 8

920

3.005

8.832

Form 9 - Form 10

965

3.152

9.265

Form 11 - Form 12

1.020

3.332

9.792

st

NUMBER AND VALUE OF PAYMENTS
2 CHILD

10x

3x

1x

Pre-Kinderg. - Reception

658

2.150

6.317

Form 1 - Form 2

682

2.226

6.542

Form 3 - Form 4

700

2.288

6.723

nd

Form 5 - Form 6

837

2.733

8.031

Form 7 - Form 8

865

2.825

8.302

Form 9 - Form 10

907

2.963

8.708

Form 11 - Form 12

960

3.135

9.215

NUMBER AND VALUE OF PAYMENTS
3 CHILD AND OTHERS

10x

3x

1x

Pre-Kinderg. - Reception

595

1.945

5.712

rd

Form 1 - Form 2

616

2.013

5.916

Form 3 - Form 4

633

2.070

6.080

Form 5 - Form 6

757

2.471

7.262

Form 7 - Form 8

782

2.555

7.507

Form 9 - Form 10

820

2.680

7.875

Form 11 - Form 12

867

2.832

8.323

Discount 2nd child - 6% | Discount 3rd and other children - 15%
> The values mentioned in the above tables are in euros (€)
> All the values include the respective discounts.

ADMINISTRATIVE & FINANCIAL REGULATIONS
FEES
The values in the table shown opposite cover the academic
fees for the school year. Any discounts offered are calculated
from the base monthly value indicated in the 10 month payment option.
PRE-REGISTRATION
There is a 50€ non-refundable pre-registration fee payable
upon submission of an application form. Pre-registration will
be accepted at any time for any future school year. Pre-registration does not guarantee that the student will be accepted
for admission. Admission will depend on the student’s interview and academic history, amongst other things.
REGISTRATION
Upon registration the student’s educational guardian must
sign and return the acceptance form, pay the registration fees
and provide any relevant requested documents. If the registration is cancelled, only the deposit will be refunded.
DEPOSIT/GUARANTEE
Students intending to leave the school must give 60 days advanced notice in order to receive the full reimbursement of the
750 € deposit. However, CLIP reserves the right to retain this
amount, or any part of it, in the event of any outstanding debts
or the required notice not having been given.
PAYMENT CONDITIONS
Monthly payments should be made no later than the 5th working day of the month. To benefit from a 2% discount trimestral
fees are payable by the following dates: Ist Trimester – September 5th; 2nd Trimester – December 5th; 3rd Trimester – March
5th. The single annual payment offers a reduction of 4% and is
payable by September 5th at the start of the academic year.
CLIPClubs after school activities and/or Supervised Aftercare
must be paid no later than the 5th working day of the month.
Prices for these services vary and are published separately.
OVERDUE PAYMENTS
A 5% late payment surcharge will be applied to all payments
made after their due dates. This surcharge will increase by 1%
for each subsequent month the payment is overdue. CLIP reserves the right to cancel tuition for any student whose school
fees are not paid or are chronically outstanding.
DROPOUTS/ABSENTEES
The Educational Guardian is responsible for the full payment
of fees for the last term in which the student is registered
and the last month of any extra-curricular activities. Under no
circum¬stances, will there be any discounts for absences from
school or for absences from any extra services contracted.
AFTER SCHOOL TIME
At the end of the school day, students can wait up to 15 minutes to be picked up. For security reasons, after this period
they must be in supervised situations such as CLIPClubs or

Aftercare programmes. Aftercare programmes are specific
activities with supervision for students who will be picked up
by 18:30 the latest.
Lower and Middle School students may remain at CLIP beyond the 15 minute tolerance period when they are working
on a project, if supervised and with a teacher’s permission or
when participating in one of the school’s official sports teams.
Students who stay at school without supervision beyond
the 15 minute tolerance period will be charged the Aftercare
hourly rate. The Aftercare hourly rate is 5 € (invoiced for one
hour period). This service will be charged to the Educational
Guardian at the end of each month.
Upper school students must wait in the US canteen after
16:00. If they do not wait in this area they will be included in a
supervised charged activity.
STUDENT INSURANCE
Student accident insurance is compulsory and is included
in the Registration fee.
EXAMS
Cambridge University IGCSE and AICE external exams will be
charged in accordance with scale in effect.
BOOKS
The books provided to students by CLIP are owned by the
School. Students must preserve them and return them at the
end of the school year in acceptable condition for reuse. If this
does not occur, or the student does not return the books, CLIP
reserves the right to charge these books at the current price.
LUNCHES
The selection and deselection of lunch in the canteen is of the
sole responsibility of guardians. The canteen platform on the
Clip’s website should be used to book school lunches. The
cost of the meals is: 4,50€/meal for Lower School; 5,00€/meal
for Middle & Upper School; 7,00€/meal on the day (without
pre-booking). The cancellation of the meal is possible if done
by 9:00 a.m. of the same day. At the end of each month the invoice will be issued with the lunches registered on the system.
PLEASE NOTE
The act of registering your child indicates your agreement
to abide by the rules and policies in force in CLIP.

Your Child is at
an Accredited School

Rua de Vila Nova, 1071 | 4100 - 506 Porto, Portugal | www.clip.pt
tlf +351 226 199 160 | fax +351 226 199 169 | email info@clip.pt

MATRÍCULA E PROPINAS
/
2019 2020

VALOR DA MATRÍCULA ANUAL 500€
VALOR FIXO / PAGAMENTO ÚNICO ANUAL

NÚMERO E VALOR DAS PRESTAÇÕES
1º FILHO

10x

3x

1x

Pre-Kinderg. - Reception

700

2.287

6.720

Form 1 - Form 2

725

2.368

6.960

Form 3 - Form 4

745

2.435

7.152

Form 5 - Form 6

890

2.907

8.545

Form 7 - Form 8

920

3.005

8.832

Form 9 - Form 10

965

3.152

9.265

Form 11 - Form 12

1020

3.332

9.792

NÚMERO E VALOR DAS PRESTAÇÕES
2º FILHO

10x

3x

1x

Pre-Kinderg. - Reception

658

2.150

6.317

Form 1 - Form 2

682

2.226

6.542

Form 3 - Form 4

700

2.288

6.723

Form 5 - Form 6

837

2.733

8.031

Form 7 - Form 8

865

2.825

8.302

Form 9 - Form 10

907

2.963

8.708

Form 11 - Form 12

960

3.135

9.215

NÚMERO E VALOR DAS PRESTAÇÕES
3º FILHO E SEGUINTES

10x

3x

1x

Pre-Kinderg. - Reception

595

1.945

5.712

Form 1 - Form 2

616

2.013

5.916

Form 3 - Form 4

633

2.070

6.080

Form 5 - Form 6

757

2.471

7.262

Form 7 - Form 8

782

2.555

7.507

Form 9 - Form 10

820

2.680

7.875

Form 11 - Form 12

867

2.832

8.323

Desconto 2.º filho - 6% | Desconto 3.º filho e seguintes - 15%
> Os valores das tabelas acima encontram-se em euros (€)
> Estes já incluem os descontos correspondentes

NORMAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
PROPINAS
Os valores da tabela em anexo referem-se apenas à frequência escolar do respetivo ano letivo. O valor base das propinas
é o indicado para a opção de 10 meses. Os descontos são
calculados sobre o valor anual desta opção.
PRÉ-INSCRIÇÕES
50€ (não reembolsável). Este valor é pago no momento da entrega da ficha de inscrição ao CLIP. As pré-inscrições no CLIP
podem realizar-se a todo o momento, para qualquer ano letivo
futuro. A pré-inscrição não confere o direito a admissão, a qual
depende, entre outros fatores, de entrevista e/ou verificação
do histórico académico do aluno.
INSCRIÇÕES
O Encarregado de Educação deve apresentar, no ato de inscrição, a “Acceptance Form” devidamente assinada, entregar
ou exibir outros documentos que lhe sejam solicitados e pagar
a matrícula anual e o depósito/caução. No caso de posterior
anulação da inscrição, apenas terá direito ao reembolso do
depósito/caução.
DEPÓSITO/CAUÇÃO
750€ por aluno - este valor será reembolsado após a saída
do aluno. O CLIP reserva-se o direito de utilização deste montante caso à data de saída do aluno a sua conta corrente não
esteja regularizada, ou não informar o Colégio dessa intenção
com pelo menos 60 dias de antecedência.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos mensais deverão ser efetuados até ao 5º dia
útil do mês a que dizem respeito. Os pagamentos trimestrais
de propinas beneficiam de um desconto de 2% e têm lugar
nas datas: 1º trimestre - até 5 de setembro; 2º trimestre - até
5 de dezembro; 3º trimestre - até 5 de março. Para beneficiar
de um desconto de 4% sobre o valor global a pagar poderá
efetuar um único pagamento até 5 de setembro do ano letivo
que se inicia. As atividades extracurriculares dos CLIPClubs
serão pagas mensalmente até ao 5º dia útil do mês a que dizem respeito. As tarifas para estes serviços são publicadas
separadamente. O Prolongamento Supervisionado será pago
mensalmente até ao 5º dia do mês seguinte a que diz respeito.
PAGAMENTOS ATRASADOS
Todos os pagamentos realizados fora dos prazos estabelecidos serão agravados em 5%, acrescendo ainda juros de mora
à taxa de 1% ao mês. Ao Colégio reserva-se o direito de excluir
da sua frequência qualquer aluno cujo Encarregado de Educação não cumpra as suas obrigações com o pagamento de
propinas e taxas para serviços contratados.
DESISTÊNCIAS/AUSÊNCIAS
No caso de desistência da frequência do Colégio ou de qualquer outra atividade extracurricular, o Encarregado de Educação compromete-se a pagar o trimestre que esteja em curso e
o mês de atividade para a qual o aluno esteja inscrito. Não haverá lugar a qualquer redução pela não frequência das aulas ou
quaisquer serviços contratados, qualquer que seja o motivo.

PERMANÊNCIA NAS INSTALAÇÕES
Após o final das atividades letivas, passados 15 minutos de
tolerância, só poderão permanecer no CLIP os alunos inscritos
em atividades dos CLIPClubs ou de Prolongamento Supervisionado. O Prolongamento Supervisionado consiste na permanência dos alunos em atividades programadas para esse
efeito, enquanto não são recolhidos pelos encarregados de
educação até ao limite das 18:30 horas. Os alunos da Lower e
Middle Schools poderão ainda permanecer no CLIP para além
dos 15 minutos de tolerância quando se encontrarem a desenvolver algum projeto devidamente autorizado e monitorizado
por um professor ou quando participem numa equipa oficial de
desporto do Colégio. Os alunos que permanecerem no CLIP
após o final das atividades letivas/CLIPClubs sem supervisão
são encaminhados para os serviços de Prolongamento Supervisionado. O custo deste serviço é de 5 €/hora e será debitado
no final do mês correspondente. Os alunos da Upper School
que, após as 16:00 horas, não aguardarem na respetiva Cantina serão incluídos numa atividade supervisionada cujo débito
lhes será imputado no final do mês correspondente.
SEGURO ESCOLAR
O seguro escolar é obrigatório e está incluído no valor da matrícula.
EXAMES
Os exames externos de IGCSE e AICE, do centro de exames
da Universidade de Cambridge, serão debitados de acordo
com tabela em vigor.
LIVROS
Os livros cedidos aos alunos pelo CLIP são propriedade do Colégio. Os alunos devem preservá-los e devolvê-los no final do
ano letivo em perfeito estado de reutilização. Caso isso não se
verifique, ou o aluno não devolva os livros, o CLIP reserva-se o
direito de debitar o valor de aquisição desses livros.
ALMOÇOS
A marcação e desmarcação de almoços na cantina do CLIP é
da exclusiva responsabilidade dos encarregados de educação.
Para o efeito devem usar a plataforma da cantina no site do
Colégio. O valor das refeições é de: 4,50€/refeição para os alunos da Lower School; 5,00€/refeição para os alunos da Middle
e Upper School; 7,00€/refeição, se avulso no próprio dia (sem
pré-reserva). O cancelamento de refeição só será considerado
se efetuado até às 9,00h do próprio dia. No final de cada mês
o CLIP emite a fatura dos almoços registados.
POR FAVOR ANOTE
O ato de matricula pressupõe que tomou conhecimento e
aceita as normas e regulamentos em vigor no CLIP.
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