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Pre-Kinder

780 2 548 7 488Kinder

Reception

Form 1

830 2 711 7 968
Form 2

Form 3

Form 4

Form 5

1 020 3 332 9 792
Form 6
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Form 5

867 2 832 8 323
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Form 7

Form 8

Form 9
986 3 221 9 466

Form 10

Form 11
1 080 3 528 10 368

Form 12

REGISTRATION
AND FEES
2023 — 2024

Discount 2nd child • 6%
Discount 3rd and other children • 15%

Canteen
LS Lunch • €5
MS & US Lunch • €6
Unreserved Lunch • €8

> The values mentioned in the above tables are in Euros (€)
> All the values include the respective discounts

FEES
The values in the table shown opposite cover the academic 
fees for the school year. Any discounts offered are calcu-
lated from the base monthly value indicated in the 10 month 
payment option.

SPECIFIC CASES
The school will charge an additional amount to the tuition 
fees if the student is part of one of the following programs: 
Forum Foundation (additional €250/month); Special Indi-
vidual Support (addition of an agreed amount according 
to the defined individual program). For students repeating 
Form 12, up to a maximum of 2 subjects, the monthly fee 
does not apply. In this case, in addition to paying the regis-
tration fee, they must pay €300 per subject.

PRE-REGISTRATION
A €150 non-refundable, pre-registration fee must be paid 
upon submission of the application form. Pre-registration 
does not guarantee that the student will be accepted for 
admission. Admission will depend on the student’s inter-
view and academic report, amongst other things. 

REGISTRATION FOR ADMISSION
Upon registration, the student’s parent or guardian must sign 
and return the Acceptance Form, as well as other documents 
that may be requested, and pay the acceptance fee (€500 
non-refundable), the annual registration fee (€500 non-refund-
able) and the deposit/guarantee (€750). If the registration is 
cancelled, only the deposit/guarantee will be refunded.

ANNUAL REGISTRATION
Registration must be renewed (€500) on a yearly basis, 
within school’s established deadline.

DEPOSIT/GUARANTEE
Students intending to leave the school must give 60 days 
advanced notice in order to receive the full reimbursement 
of the 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 must be made by the 5th business 
day of the month. Trimester payments benefit from a 
2% discount and take place: 1st Trimester - until Sep-
tember 5th; 2nd Trimester - until December 5th; 3rd 
Trimester - until March 5th. To benefit from a 4% dis-
count on the overall amount, you must make a single 
payment by September 5th of the starting academic 
year. CLIPClubs extracurricular activities and super-
vised aftercare will be paid monthly until the 5th work-
ing day of the month to which they relate, according to 
the price list published separately.

OVERDUE PAYMENTS 
Payments made after the established deadlines will in-
crease by 5%, plus default interest at a 1% rate per month.

DROPOUTS
The parent or guardian is responsible for the full payment 
of fees for the last term in which the student is enrolled and 
the last month of any extra-curricular activities. Under no 
circumstances will there be any discounts.

AFTER SCHOOL TIME
After the end of the teaching activities and a 15-minute 
grace period, only students enrolled in CLIPClubs or super-
vised aftercare activities can remain at CLIP. Supervised 
aftercare runs until 18:30h. Lower and Middle School stu-
dents may stay at CLIP beyond the 15-minute grace period 
when duly authorized and/or when they are part of CLIP 
Teams. Students who remain at CLIP after the end of activi-
ties, are referred to supervised aftercare services. The cost 
of this service is €5/hour and will be charged at the end of 
the corresponding month.

STUDENT INSURANCE
Student accident insurance is compulsory and is included 
in the annual registration fee.

EXAMS
Cambridge International (IGCSE and A-Level external exams) 
will be charged in accordance with the price list in effect.

BOOKS
The books given to students by CLIP are property of the 
school. Students must return them at the end of the school 
year in perfect, reusable condition. If this is not the case, or 
if the student does not return the books, CLIP reserves the 
right to debit the purchase price of these books.

LUNCHES
Booking and canceling lunches at CLIP’s canteen is the 
sole responsibility of parents and guardians. For this pur-
pose, they must use the canteen platform on the school’s 
website. The cost of meals is €5/meal for Lower School 
students, €6/meal for Middle and Upper School students 
and €8/meal if booked on the same day (without pre-book-
ing). Meal cancellations will only take effect if made before 
9:00h on the same day. At the end of each month, CLIP 
issues an invoice for registered lunches.

THE ACT OF REGISTERING YOUR CHILD 
INDICATES YOUR AGREEMENT TO ABIDE BY 
THE RULES AND POLICIES IN FORCE IN CLIP.

IN EFFECT FOR THE ACADEMIC YEAR OF 2023-2024
ADMINISTRATIVE & FINANCIAL REGULATIONS



PROPINAS
Os valores da tabela em anexo referem-se apenas à fre-
quência escolar do respetivo ano letivo. O valor base das 
propinas é o indicado para a opção de 10 meses. Os des-
contos são calculados sobre o valor anual desta opção.

CASOS ESPECÍFICOS
Ao valor base das propinas, o Colégio debitará um valor 
adicional caso o aluno esteja integrado num dos seguintes 
programas: Forum Foundation (acréscimo de €250/mês); 
Special Individual Support (acréscimo de um valor acor-
dado conforme programa individual definido). Aos alunos a 
repetir o Form 12, até um máximo de 2 disciplinas, não se 
aplica o valor da propina mensal. Neste caso, para além 
do pagamento do valor da inscrição, deverão pagar €300 
por disciplina. 

PRÉ-INSCRIÇÃO
O valor de €150 de pré-inscrição (não reembolsável) é pago 
no momento de submissão do Boletim de Inscrição. A pré-
-inscrição não confere o direito a admissão, a qual depen-
de, entre outros fatores, da entrevista e da verificação do 
histórico académico do aluno.

INSCRIÇÃO PARA ADMISSÃO
O encarregado de educação deve apresentar no ato de 
inscrição a Acceptance Form devidamente assinada, bem 
como quaisquer outros documentos solicitados e proce-
der ao pagamento de: acceptance fee (€500 não reembol-
sável); matrícula anual (€500 não reembolsável) e depósito/
caução (€750). No caso da posterior anulação da inscri-
ção, apenas terá direito ao reembolso do depósito/caução.

MATRÍCULA ANUAL
A renovação da matrícula (€500) é feita anualmente, no 
prazo definido pela escola.

DEPÓSITO/CAUÇÃO
Este valor será reembolsado após a saída do colégio. 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 o Colégio não tenha sido informado  
dessa intenção com, pelo menos, 60 dias de antecedên-
cia.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos mensais deverão ser efetuados até ao 
5º dia útil do mês a que dizem respeito. Os pagamentos 
trimestrais beneficiam de um desconto de 2% e ocorrem: 
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 deve efetuar 
um único pagamento até 5 de setembro do ano letivo que 
se inicia. As atividades extracurriculares dos CLIPClubs e 
o supervised aftercare serão pagas mensalmente até ao 
5º dia útil do mês a que dizem respeito, conforme preçário 
publicado separadamente. 

PAGAMENTOS ATRASADOS 
Os pagamentos realizados fora dos prazos estabelecidos 
serão agravados em 5%, acrescidos de juros de mora à 
taxa de 1% ao mês. 

DESISTÊNCIAS
O Encarregado de Educação compromete-se a pagar a 
totalidade do período escolar (Autumn, Spring & Summer 
Term) em curso e a última mensalidade das atividades ex-
tra-curriculares nas quais o aluno esteja inscrito. Em ne-
nhuma circunstância haverá redução do valor a pagar.

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 supervised 
aftercare. O supervised aftercare funciona até às 18:30h. 
Os alunos da Lower e Middle Schools poderão ainda per-
manecer no CLIP para além dos 15 minutos de tolerância 
quando devidamente autorizados e/ou quando integrem 
os CLIP Teams. Os alunos que permanecerem no CLIP 
após o final das atividades são encaminhados para os ser-
viços de supervised aftercare. O custo deste serviço é de 
€5/hora e será debitado no final do mês correspondente. 

SEGURO ESCOLAR
O seguro escolar é obrigatório e está incluído no valor da 
matrícula anual.

EXAMES
Os exames externos de Cambridge International (IGCSE e 
A-Level), serão debitados conforme tabela em vigor.

LIVROS
Os livros cedidos aos alunos pelo CLIP são propriedade do 
Colégio. Os alunos devem devolvê-los no final do ano letivo 
em perfeito estado de reutilização. Caso 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: €5/
refeição para os alunos da Lower School; €6/refeição 
para os alunos da Middle e Upper School; €8/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.

O ATO DE MATRICULA PRESSUPÕE QUE 
O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO TOMOU 
CONHECIMENTO E ACEITOU AS NORMAS E 
REGULAMENTOS EM VIGOR NO CLIP.

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

EM VIGOR PARA O ANO LETIVO 2023-2024
NORMAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
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MATRÍCULA
E PROPINAS
2023 — 2024

Cantina
Almoço LS • €5
Almoço MS & US • €6
Almoço sem reserva • €8


