Estimados(as) Alunos(as),
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
Neste documento detalhamos o formato, o procedimento de inscrição e as condições económicas do
programa de dupla certificação Diploma Dual 2021/2022 para os(as) alunos(as) do nosso Colégio.
Para além de nos enviar este documento, é também imprescindível que seja realizado o registro de
inscrição Online no link que se indica ao final deste documento.
Depois de realizado o registo online, chegar-vos-á um email da Academica com o documento de
confirmação oficial, que juntamente com este que vos fazemos chegar, deverá ser assinado e
entregue/enviado aos Serviços de Administração Escolar do Real Colégio de Portugal.
Acreditamos que este programa será um sucesso junto dos(as) nossos(as) alunos(as) que, se
comprometem a fazer um esforço extra com vista a alcançar novos objetivos. Assim, decidimos apoiar o
compromisso desses alunos(as), oferecendo condições e vantagens para que seja possível a realização
destes estudos de dupla certificação.
Estas vantagens e condições oferecidas às famílias do nosso Colégio manter-se-ão até a finalização do
Programa por cada aluno(a).

Para qualquer dúvida, favor contatar a Direção Pedagógica, Sandra Cunha, através do email
sandra.cunha@realcolegio.pt
Com os Melhores Cumprimentos
Sandra Cunha

REGISTO ONLINE OBRIGATÓRIO:

https://www.academicaschools.es/inscripcion/pt/1798

DIPLOMA DUAL HIGH SCHOOL
CONDIÇÕES ECONÓMICAS REAL COLÉGIO DE PORTUGAL
2021/2022
1.

Condições Económicas Oficiais do Programa Diploma DUAL
Anos do Programa

2 anos

3 anos

4 anos

Taxas de Inscrição e Taxas Tecnológicas
Anuais

€ 380,00

€ 380,00

€ 380,00

Valor anual segundo anos de programa

€ 2.114,00

€ 1.605,00

€ 1.350,00

TOTAL ANUAL AO(À) ALUNO(A)

€ 2.494,00

€ 1.985,00

€ 1.730,00

2.

Condições Económicas do Programa Diploma DUAL - Real Colégio de Portugal
Anos do Programa

2 anos

3 anos

4 anos

Anuais

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

Valor anual segundo anos de programa

€ 1754,00

€ 1245,00

€ 990,00

Valor Anual dividido em 10 Mensalidades
(Set-Jun)

€ 175,40

€ 124,50

€ 99,00

Taxas de Inscrição e Taxas Tecnológicas

Normas de Pagamento e Cancelamento
Este acordo de inscrição pode-se cancelar dentro do prazo de cinco dias úteis desde a ativação do ano letivo, sempre que o dito
cancelamento seja notificado por escrito ao Diretor de Programa e a cancelar@academica.school. Se o referido cancelamento se realizar
corretamente, o colégio reembolsará integralmente todos os gastos de inscrição e taxas pagas, segundo o acordo de inscrição, e o reembolso
efectuar-se-á dentro do prazo de trinta dias seguintes ao pedido de cancelamento. Esta condição não se levará a cabo se o(a) aluno(a) já
tiver iniciado as aulas ou utilizado as plataformas. Da mesma forma, um/uma aluno(a) poderá também solicitar o cancelamento para o
segundo semestre do ano letivo que estiver a realizar, cinco dias úteis antes do início do mesmo, notificando por escrito a
cancelar@academica.school e nesse caso o colégio reembolsará os valores faturados correspondentes ao segundo semestre do ano.
A Academica fatura ao colégio os totais correspondentes às taxas de inscrição e taxas tecnológicas no mês de Junho, o primeiro semestre
no início de Setembro e o segundo semestre no início de Janeiro. A Academica devolverá os valores faturados ao Colégio correspondentes
aos pedidos de cancelamento realizados corretamente e dentro dos prazos estabelecidos.
As condições económicas, faturação, facilidades ou condições de pagamento aqui estabelecidas pelo Colégio aos/às seus/suas alunos(as)
não substituem as condições e prazos de pagamento do Colégio à Academica.
O Colégio faturará ao(à) aluno(a) as taxas no mês de Julho. O valor anual será dividido em 10 mensalidades de Setembro a Junho. Em caso
de cancelamento o(a) aluno(a) compromete-se a liquidar as mensalidades correspondentes até estar integralmente pago o semestre em
que se solicite o cancelamento.
Para poder beneficiar das vantagens nas condições e prazos oferecidos pelo Colégio, o(a) aluno(a) terá que ter em dia todos os pagamentos
de mensalidades ao Colégio.
Nome e Apelidos do(a) aluno(a):____________________________________________________________
Ano que o(a) aluno(a) frequentará em 2021/2022: _________________

Assinatura de aceitação do(a) Aluno(a) e Encarregados de Educação:

_____________________________________________
Aluno(a)

___________________________________________________
Encarregado de Educação

ESTE DOCUMENTO E A FICHA DE INSCRIÇÃO QUE RECEBERÁ AO REALIZAR O REGISTO ONLINE, TÊM QUE SER ASSINADOS E ENTREGUES NA SECRETARIA DO COLÉGIO.

REGISTO ONLINE OBRIGATÓRIO:

https://www.academicaschools.es/inscripcion/pt/1798

