
 

 

Modalidades de apoio ao Ensino Doméstico  

Modalidade 1     

Matrícula:  124€   

Anuidade:  485€   

Inclui:    

  

Formalidades processuais de acordo com a Portaria nº 70/2021 

de 3 de agosto 

Não inclui:    Mais nenhum tipo de apoio  

    Provas finais do 9º ano e provas de equivalência à frequência 

em anos finais de ciclo - têm um custo de 60€ cada prova  

Modalidade 2     

Matrícula:  124€   

Mensalidade:  175€   

Inclui:  

  
  Formalidades processuais de acordo com a  Portaria nº 70/2021 

de 3 de agosto Professor tutor do CSJ que dá instruções 

quinzenais de trabalho e monitoriza semanalmente via Skype/ 

WhatsApp  

   Acesso à plataforma Google Classroom CSJ, onde se encontram 

propostas de trabalho quinzenais, sugestões de atividades e 

recursos online  

   Provas finais do 9º ano e provas de equivalência à frequência 

em anos finais de ciclo  

   Esclarecimento de dúvidas pontuais por parte dos professores 

do CSJ  

   Aconselhamento por parte dos Serviços de Psicologia e 
Orientação/ Ensino Especial  

Não inclui:    

 

Manuais escolares  

    Correção dos trabalhos dos alunos – os pais são responsáveis 

pelo acompanhamento e verificação das tarefas escolares  

   Acompanhamento regular pelos Serviços de Psicologia e 

Orientação/ Ensino Especial  

 

Observações    

• O acompanhamento pelo tutor tem efeito de setembro a junho  

• As mensalidades são pagas por 11 meses (não é cobrado o mês de agosto)  

• Descontos para irmãos de acordo com tabela do Colégio (10% segundo filho, 15% terceiro filho, 20% quarto 
filho e seguintes)  

 

 

 

 

 

 



Homeschooling Program Features:  

Option# 1     

Enrollment tuition:  124€   

Annual Fee:  485€   

Includes:    Procedural formalities in accordance with Ordonnance 70/2021 
of August 3   
  

Does not include:    

  

Any other kind of support  

    Final exams (Grades 4, 6 and 9) - 60 € /each  

Option# 2     

Enrollment tuition:  124€   

Monthly Fee:  175€   

Includes:    Procedural formalities in accordance with  accordance with 

Ordonnance 70/2021 of August 3   

   CSJ tutor who contacts the families every 2 weeks, to provide 

study guidelines, suggest schoolwork activities and monitorize 

students' progress  

   Access to CSJ Google Classroom, where you can find structured 

resources and online activities to support your child's work  

   Final exams (years 4, 6 and 9)  

   Counseling provided by school Psychology and Special 
Education Services   
  

Does not include:    

  
Text books  

    Correction of students' work  

   Regular monitoring by Psychology and Special Education 

Services  

 

Please note:    

• CSJ tutoring support is provided from September to July  

• Families choosing option #2 are charged 11 month fees (we don't charge for the 

month of August)  

• Discounts if you choose to have more children enrolled at CSJ: 10% off for the 2nd 

child, 15% off for the 3rd, 20% off for the 4th and next children  

 
  

  
  


