TABELA DE PREÇOS
2020/2021
Modalidade

ANUAL

Kids / Teens e)

Adultos e)

SEMESTRAL

Regular e)

Intensivo e)

Duração do Curso
ANUAL
2x 1h/semana
ANUAL
2x 1:30h /semana
(45h/15 semanas +
45h/15 semanas)
2x 1:30h /semana
(45h/15 semanas)
2x 2:00h /semana
(60h/15 semanas)
2x 2:30h /semana
(75h/15 semanas)
1x 1:30h/semana
(22:30h/15 Semanas)
CONVERSAÇÂO
30h
20h
12h
10h

Preço total do
curso (por pessoa)

Pagamentos
Fracionados
a)

300 € b)

3 x 102 €

450 € b)

3 x 152 €

225 € b)

2 x 114,5 €

300 € b)

2 x 152 €

375 € b)

2 x 189,5 €

130 € b)

c)

180 € b)
120 € b)
72 €
60 €

2 x 92 €
c)
c)
c)

Aulas Individuais

10h

200 € d)

c)

Aulas em Grupos Restritos
(de 2 a 4 pessoas) e)

10h

120 € d)

c)

a) No caso dos pagamentos fracionados, deve pagar-se uma taxa de inscrição no valor de 15 € (De acordo com o n.º 2, do
art.º 6º, do Regulamento dos Cursos de Línguas do CLiC-IPPortalegre, apenas “Caso o aluno opte pelo pagamento único da
totalidade da propina, no início do curso, fica isento do pagamento de 15 euros do ato da matrícula.”)
b) Beneficiam de desconto de:
- 50%, os estudantes do PPortalegre;
- 25%, os funcionários do PPortalegre e familiares diretos;
- 25%, o 2º (e seguintes) membro(s) do agregado familiar matriculados em cursos do CLiC-PPortalegre em cada ano letivo;
- entre 15%e 25%, os colaboradores de Instituições/Empresas com protocolos com o CLiC-PPortalegre.
c) Sem fracionamento.
d) Sem desconto.
e) Por pessoa.
Contactos:
E-mail:clic@ipportalegre.pt
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre (245 339 440/53) | Escola Superior Agrária de Elvas (268 628 528) | Câmara Municipal de
Estremoz (268 339 203) | Câmara Municipal de Ponte de Sor (242 291 580 – extensão 112)
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