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Por favor, indique o número de alunos inscritos no estabelecimento de ensino atualmente 
(por ciclo de ensino) bem como o número de docentes e não docentes. 

 
ALUNOS TOTAL DOCENTES NÃO DOCENTES

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

1.º CICLO ENS. BÁSICO

2.º CICLO ENS. BÁSICO

3.º CICLO ENS. BÁSICO

ENSINO SECUNDÁRIO

PLANOS PRÓPRIOS

ENSINO ESPECIAL

ESCOLA DE LINGUAS 

Iniciações Integrado Articulado Supletivo

ENSINO ARTÍSTICO

Total Geral de Alunos

NoturnoDiurno

 
Solicitamos o envio, juntamente com este Mapa, da importância correspondente ao Total Geral 
de Alunos de acordo com a informação que a seguir se apresenta. O pagamento da quota anual 
no valor de €  ________ será efetivado: 
 

  através do cheque n.º __________________ s/ Banco ___________________ 
   mediante transferência bancária para o IBAN PT50 0018 0008 0217 6898 0208 1, 

remetendo  para a AEEP o devido comprovativo. 
 
O valor da quota anual é calculado de acordo com o número de alunos inscritos no 
estabelecimento de ensino e é de 3.5€ por aluno. Realçamos que a quota mínima é de 300€ e a 
máxima de 4000€. Existe ainda uma quota específica para estabelecimentos de ensino até 50 
alunos inclusive, no valor de 150€. 

 
 

Nos estabelecimentos de Ensino Artístico a quota é calculada de acordo com a tabela infra. 

N.º 
alunos 

Alunos em 
iniciações 

Alunos em regime 
integrado 

Alunos em regime 
articulado 

Alunos em regime 
supletivo 

n 
0€ por aluno 
alunos isentos 

100% do valor geral 
3.5€ x n 

50% do valor geral 
3.5€ x n : 2 

25% do valor geral 
3.5€ x n : 4 

 
_______________, ___ de ___________ de 20_____ 

 
 

      
________________________________________________________________________ 
(Representante da Entidade Titular / Diretor Pedagógico) 

  

 

 
 

  Nome do Estabelecimento
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