Enrolment and Tuition Fees Overview – School Year 2022-2023

The present document uses two language versions: English and Portuguese
O presente documento utiliza dois idiomas: Inglês e Português

Enrolment and Tuition Fees overview
School Year – 2022-2023

Tabela de Preços de Matrícula e Propinas
Ano Académico – 2022-2023

For complete Financial Conditions please refer to the Enrolment and Tuition Policy. All amounts are quoted in Euro.

Para obter a informação completa sobre as condições de
matrícula, consulte o Regulamento de Matrícula e Propinas
online “Enrolment and Tuition Policy “(disponível apenas
na versão Inglesa). Todos os valores estão cotados em euros.

New Students

Novos Alunos

Application Fee – Is payable at the time of the online application and is charged to process the application of new students.

Inscrição – A Inscrição é cobrada para processar a candidatura de novos alunos e é paga no momento da inscrição online.

Grades

Conditions

Amount

Nível de Ensino

Condições

Valor

The Application Fee Is a one
-time, mandatory, and nonEUR
refundable fee for all stu240
dents entering United Lisbon
st
for the 1 time. .
Enrolment Fee— Must be paid within 10 working days of
the enrollment offer to secure the student’s place at United
Lisbon.

Jardim de Infân- Pagamento único e obrigatócia (Pre-k3) ao
rio, não-reembolsável e
EUR
Ensino
aplicável a todos os alunos
240
Secundário
que ingressam pela primeira
(Grade 12)
vez na United Lisbon.
Matrícula— De forma a assegurar a vaga do aluno na United Lisbon, o valor de matrícula terá de ser paga num prazo
de 10 dias úteis a contar apartir da data de envio da carta de
oferta de matrícula.

Grades

Nível de Ensino

Condições

Jardim de Infância (Pre-k3 ao
Kindergarten)

Valor obrigatório, não reembolsável e dedutível no pagamento das propinas.

Ensino Básico
ao
Ensino
Secundário
(Grades 1– 12)

Valor obrigatório, não reembolsável e não dedutível no
pagamento das propinas.

Early Childhood
Pre-k3 to
Grade 12

Early Childhood
– Pre-K3 to
Kindergarten
Elementary to
High
School
Grades 1 – 12

Conditions
A mandatory, nonrefundable fee, deductible
on the payment of the
Tuition Fees.
A mandatory, nonrefund able fe e, non deductible on the payment
of the Tuition Fees.

Amount

EUR
2.000

Valor

EUR
2.000

Re-enrolment

Renovação de Matrícula

Enrolment Fee – Annual payment required to confirm the
student’s re-enrolment for each subsequent year of study.

Matrícula – Pagamento anual necessário para confirmar a
renovação de matrícula do aluno para cada ano de estudo
subsequente.

Grades

Nível de Ensino

Condições

Jardim de Infância (Pre-k3 ao
Kindergarten)

Valor obrigatório, Anual, não
reembolsável e dedutível no
pagamento das propinas.

Ensino Básico
ao
Ensino
Secundário
(Grades 1– 12)

Valor obrigatório, Anual, não
reembolsável e não dedutível no pagamento das propinas.

Early Childhood
– Pre-K3 to
Kindergarten
Elementary to
High
School
Grades 1 – 12

Conditions
A mandatory, nonrefundable Annual fee,
deductible on the payment
of the Tuition Fees.
A mandatory, nonrefundable Annual fee, nondeductible on the payment
of the Tuition Fees.

Amount

EUR
2.000
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Valor

EUR
2.000
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Tuition Fees Overview 2022-2023
Propinas – Tabela de Preços 2022-2023
Payment Options
Opções Pagamento
Program
Programa

Early Childhood
Jardim de Infância

Elementary
School
Ensino Básico

Middle School
Ensino Básico

High School
Ensino Secundário

Grade Level
Nível de Ensino

Annual Tuition
Fees
Propinas
Anuais

Pre-K 3
Pre-K 4
Kindergarten
Grade 1

9.947€
9.947€
10.759€
11.774€

9.748€
9.748€
10.544€
11.539€

2.487€
2.487€
2.690€
2.944€

Grade 2

11.774€

11.539€

2.944€

Grade 3

12.789€

12.533€

3.197€

Grade 4

12.789€

12.533€

3.197€

Grade 5

12.789€

12.533€

3.197€

Grade 6

14.616€

14.324€

3.654€

Grade 7

14.616€

14.324€

3.654€

Grade 8

14.616€

14.324€

3.654€

Grade 9
Grade 10

18.879€
19.894€

18.501€
19.496€

4.720€
4.974€

Grade 11

20.909€

20.491€

5.227€

Grade 12

20.909€

N/A

N/A

Option 1—
2% reduction on Annual Tuition fees paid in full before
June 1st, 2021.
Option 1—
2% de desconto nas Propinas pagas,
anualmente, até 1 de junho de 2022.

Option 2—
Payment of the Tuition fees in
four (4) equal installments.
Opção 2—
Anuidade dividida em 4 prestações iguais

Fee schedule overview (Due Dates) — Enrolment and Tuition Fees
Calendário de Pagamento (Datas de Vencimento) — Matrícula e Propinas
Option 1—Annual
Payment
Opção 1–Pagamento
Anual

June 1st, 2022
1 de Junho de 2022

Option 2 - 4 Equal Instalments

Re-enrolment

Opção 2—Pagamento em 4 prestações iguais
1st | 1.º

2nd | 2.º

June 1st, 2022
November 1st, 2022
1 de Junho de 2022 1 de Novembro de 2022

3rd | 3.º

School Year 2023-2024
4th | 4.º

January 1st, 2023 March 1st, 2023
1 de Janeiro de 2023 1 de Março de 2023

Renovação de Matrícula
Ano Académico 2023-2024

April 1st, 2023
1 de Abril 2023

Discounts
Descontos aplicáveis
Tuition - Annual
Payment

A 2% discount can be applied to the “Annual Tuition Fees” if paid in full year by the due date of June 1 st,
2022.

Pagamento Propinas Anuidade

Aplicado um desconto de 2% no pagamento de "Propinas anuais" se pagas na totalidade até à data de 1 de junho de 2022.

Siblings Discounts
Desconto de irmãos

The following discounts for siblings apply for the Enrolment and Tuition Fees; all other fees are not discounted. The highest discount is always applied to the youngest student:
• 15% Discount Third sibling tuition: Enrolment and Tuition Fees fee.
• 25% Discount Fourth and additional siblings’ Enrolment and Tuition Fees.
As famílias com 3 ou mais filhos beneficiam de um desconto quando inscritos simultaneamente na United Lisbon. Estes descontos são aplicados na Propina e Matrícula da criança mais novas.
• 15% de desconto na Propina e Matrícula para o 3º filho.
• 25% de desconto na Propina e Matrícula a partir do 4.º filho.
The United Lisbon International School, June 17th, 2022
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Late Admissions — Adjustment of Tuition Fees for Mid-Year Enrollment *
Annual tuition fees for mid-year enrollment are payable according to the following schedule:
Admissão no decorrer do ano letivo — Ajustamento das Propinas *
Calendário de pagamento de propinas anuais quando a matrícula é confirmada no decorrer do ano letivo:
Date of Entry
Date de Entrada

From September 1st 2022 From November 16th 2022 From February 1st 2023 to From April 16th 2023 to
to November 15th 2022
to January 31st 2023
April 15th 2023
June 30th 2023
Desde 1 de Setembro a 15 de Desde 16 de Novembro 2022 a Desde 1 de Fevereiro 2023 a 15 Desde 16 de Abril 2023 a
Novembro 2022
31 de Janeiro 2023
de Abril 2023
30 de Junho 2023

Annual Tuition
Fee

100%

75%

50%

25%

Propinas Anuais
*The Application and Enrolment Fees are not adjusted, regardless of enrolment or withdrawal date.
*Independentemente da data de inscrição ou cancelamento de matrícula, não será ajustado o valor da Inscrição e Matrícula.

Enrolment and Tuition Fees Include
Encargos incluídos na Matrícula e Anuidade
School Insurance

All other services are provided at additional fees, particularly:
Outros Encargos não incluídos na Anuidade, em particular:

Seguro Escolar

Fees for externally administered academic programs and
testing (IB exams, for instance);
Inscrição em programas académicos e exames externos (Exemplo: Exames
IB);

Individual licenses to access a variety of Educational online resources, such as digital manuals, books, applications and programs;
Licenças Individuais de acesso a diversos recursos educacionais on-line, tais
como manuais escolares, livros, programas e aplicações;

IEL program - Intensive English Learning Program or
Learning Support provision;
Programa intensivo para Não Nativos, – IEL Programa – Intensive English Learning Program;

Books and main school materials (excl. Stationery);
Manuais e principais materiais escolares (excluindo papelaria);
Access to a computing device (tablet or laptop) in Early
Childhood (Pre-K3 to Kindergarten) and Elementary
(Grades 1-5);
Acesso a dispositivo informático (Exemplo: tablet, computador portátil) em
Jardim de infância (Pre-k3 ao Kindergarten) e Ensino Básico
(Grades 1 – 5);
Access to English for Speakers of Other Languages Program (ESOL, unless the intensive level is deemed
necessary by the school);
Acesso ao programa de Inglês para não Nativos, ESOL – English for
Speakers of Other Languages, a menos que a escola considere necessário um nível intensivo;
Mandatory curriculum trips;
Viagens Curriculares obrigatórias;
United Lisbon Clubs— Sponsored after school activities.
Frequência das atividades Co-curriculares oferecidas pela United Lisbon
(Facultativas).

Individualized Educational Programs;
Apoio à aprendizagem, com recurso a programas educativos especiais individualizados;
United Lisbon has a Bring Your Own Device (BYOD) Program starting in Grade 6: students from Grade 6 onwards must have a personal laptop. IT Support Provision included;
A United Lisbon tem o programa Bring Your Own Device (BYOD): a
partir do 6.º ano, os alunos deverão ter um computador portátil pessoal;
Apoio IT incluído;

Non school-sponsored after school activities, or participation in United Lisbon Academy offerings;
Actividades extra-curriculares: Participação nas atividades propostas pela
United Lisbon Academy e Parceiros;
Optional student trips (such as sports events and other
special trips, national or international);
Viagens escolares facultativas (Exemplo: Eventos de desporto/e outras
viagens excecionais de caráter nacional ou internacional);
Special school materials such as Art supplies etc;
Materiais escolares específicos, tais como material de Arte, etc.
Extended supervision from 17.30-18.30;
Supervisão alargada das 17.30-18.30;
Lunch & Snacks (Morning and Afternoon)
Alimentação: Almoço, lanches (Manhã e tarde);
Transportation.
Transporte escolar.
The United Lisbon International School, June 17th, 2022
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Additional Fees
Custos Adicionais
For detailed overview on additional fees, please inquire our Admissions and Accounting Departments.
Para informação detalhada sobre custos adicionais, por favor informe-se junto dos nossos departamentos de Admissões e Financeiro.

IEL Program - Intensive English Learning Program

Programa IEL - Intensive English Learning Program

For students admitted under the Intensive English Learning
Program, the IEL fees are mandatory and are in addition to
the Tuition fees.
IEL placement will be reviewed each academic semester,
with the goal that the student can drop the intensive
program as soon as the language level allows.

Para alunos admitidos sob a condição de entrada com o programa Intensivo de aprendizagem de Inglês, o pagamento do
programa é de caráter obrigatório (não incluído no preçário
das propinas). A colocação em IEL será revista durante o
semestre académico, com o objetivo de que o aluno possa
abandonar o programa intensivo assim que o nível do idioma
o permitir.

1st Semester
1.200€

2nd semester
1.200€

1.º semestre
1.200€

2.º semestre
1.200€

Meal Plan

Alimentação

Meal plan is mandatory for all students (not included in
the Tuition Fees) from Early Childhood to Grade 5. If
for medical reasons the child needs a special diet brought
from home, a medical justification is required.

O plano alimentar é de caráter obrigatório (não incluído
no preçário das propinas) aplicável para todos os alunos
desde o Jardim de Infância ao Grade 5. Se por razões
médicas a criança precisar de uma dieta especial trazida de
casa, é necessária uma justificação médica.

Students from Grade 6 up can bring food from home.
However, there will be no microwave nor refrigerators available for home lunches, students must bring cold meals or
pre-heated food.
The Meal Plan requires a minimum commitment of one full
semester. Payment options: Annual, semester, or monthly.
The annual cost of the meal plan is divided in 10 installments. The total cost of the meal plan covers the payment
for the Academic period, considering school breaks and holidays. If the child is absent the unused meals will not be refunded.
For complete information please refer to the Enrolment
and Tuition policy T&C published on our website.

Program | Programa
Early Childhood
Jardim de Infância

Primary School
Ensino Básico

Middle School
Ensino Básico
High School
Ensino Secundário

Grade Level | Nível de Ensino
EC3
EC 4
Kindergarten
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11

Alunos a partir do 6º ano podem trazer comida de casa.
No entanto, não haverá microondas nem frigorifico disponíveis, os alunos devem trazer refeições frias ou alimentos préaquecidos.
A inscrição no serviço de alimentação exige um compromisso mínimo de um semestre completo. Opções de pagamento:
Anual, semestral ou mensal. O custo anual do plano de refeições é dividido em 10 prestações. O custo total do plano de
refeições cobre o pagamento do período académico, considerando os intervalos escolares e as férias. Se a criança estiver
ausente, as refeições não utilizadas não serão reembolsadas.
Para obter informação completa consulte os Termos e
condições publicados na nossa “Enrolment and Tuition
Policy” (disponível apenas na versão Inglesa).
Monthly | Mensal
110.00€*

137.00€*

156.00€*

*The fees include a complete lunch, healthy morning & afternoon snacks (i.e. fruits, yogurt, milk, sandwich, etc).
*O valor inclui um almoço completo, lanches saudáveis da manhã e da tarde (ou seja, fruta, iogurte, leite, pão, etc).
The United Lisbon International School, June 17th, 2022
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Transportation

Transporte Escolar

The School Bus transportation is an colective door-to-door
pick-up & drop-off service and charged according to the
student's home distance from the school (subject to availability).

O transporte escolar é um serviço coletivo porta-a-porta
cobrado de acordo com a distância da residência do aluno à
escola (sujeito a disponibilidade).

Bus service schedule:
Routes were designed to minimize the time spent in the bus;
hence, morning pick up times will vary according to zones,
travel time, distance, and the number of students traveling
within the route.
Afternoon collection times from school:
1st Departure from United Lisbon: 15:40h
2nd Departure from United Lisbon: 17:40h
We kindly request you to confirm your interest by August 1st, 2022 to ensure buses are appropriately allocated and designated according to our students’ needs.
After this date, the transportation service cannot be
guaranteed.
Sibling’s discount: 10% discount for second and additional
siblings. The discount is applied to the additional children’s
price, i.e., the first sibling does not have any discount on the
monthly transport fee.

Enrollment in the transportation service requires a minimum
commitment of one full semester. Payment options: Annual,
semester, or monthly. The annual cost of the transportation
is divided in 10 installments. The total cost of the transportation covers the payment for the Academic period, considering School breaks and holidays. Please note: If your child is
absent the unused trips will not be refunded.

Horário do serviço de transporte:
As rotas foram desenhadas para minimizar o tempo gasto no
transporte; Os horários de pick-up de manhã variam de acordo com as zonas, o tempo de viagem, a distância e o número
de alunos que viajam na rota.
Horários de partida durante a tarde desde a escola:
1ª Partida United Lisbon: 15:40h

2ª Partida United Lisbon: 17:40h
Solicitamos que confirme até ao dia 1 de agosto de 2022
para garantir que o transporte seja alocado e designado
adequadamente de acordo com as necessidades dos
nossos alunos. Após esta data, o serviço de transporte
não pode ser garantido.
Desconto de irmãos: 10% de desconto a partir do segundo
irmão. O desconto é aplicado à mensalidade do segundo
filho; ex: o primeiro filho não terá desconto na mensalidade
do transporte.
A inscrição no serviço de transporte exige um compromisso
mínimo de um semestre completo. Opções de pagamento:
Anual, semestral ou mensal. O custo anual do transporte é
dividido em 10 prestações. O custo total do transporte cobre
o pagamento do período académico, considerando as pausas
escolares e férias. Por favor note: Se o seu filho estiver ausente, as viagens não utilizadas não serão reembolsadas.

For complete information please refer to the Enrolment
and Tuition policy T&C published on our website.

Para obter informação completa consulte os Termos e
condições publicados na nossa “Enrolment and Tuition
Policy” (disponível apenas na versão Inglesa).

Prices are subject to confirmation of the applicable fees
for the Academic Year 2022/2023.

Os preços estão sujeitos a confirmação do valor aplicável para o ano letivo 2022/2023.

Extra-curricular activities

Actividades Extra-curriculares

Optional, Non School-sponsored after-school activities, or
participation in United Lisbon Academy offerings. Enrollment in any of The Academy activities requires a minimum
commitment of one full semester. Payment options: Annual,
semester, or monthly. The annual cost of the extracurricular
activities is divided in 10 installments. The total cost of these
activities covers the payment for the Academic period, considering School breaks and holidays. The private classes of
Language courses are an exception to this rule. Student’s
participation might be subject to a limited number of vacancies.

Participação nas atividades propostas pela United Lisbon
Academy é facultativa. Encargo não incluído nas propinas.
A inscrição em actividades extra-curriculares exige um compromisso mínimo de um semestre completo. Opções de
pagamento: Anual, semestral ou mensal. O custo anual de
actividades extra-curriculares é dividido em 10 prestações. O
custo total destas actividades cobre o pagamento do período
académico, considerando as pausas escolares e as férias. As
aulas particulares de cursos de línguas são uma excepção a
esta regra. A participação pode estar sujeita a um número
limitado de vagas.

Prices are subject to confirmation of the applicable fees
for the Academic Year 2022/2023.

Os preços estão sujeitos a confirmação do valor aplicável para o ano letivo 2022/2023.
The United Lisbon International School, June 17th, 2022
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Physical Education school uniform
Uniforme escolar – Educação Física
Physical Education uniform is mandatory, to be worn during the PE classes except for sports that require specific clothing.
O uniforme de Educação Física é obrigatório, e é para ser usado durante as aulas de Educação Física, exceto para desportos que exijam indumentária
específica.

Article

Price

Size

Artigo

Preço

Tamanho

T-shirt PE

20€
28€

Shorts PE
Calções

22€

Physical Education Uniform
Uniforme de Educação Física

18€

Skirt Shorts PE
Saia-calção

21€
25€

Sweat pants PE

Calças de Fato treino

24€
28€

Hoodie
Camisola com Capuz

30€
34€

T-shirt dolphins
T-shirt golfinhos

20€
28€

Polo (Girl)
United
Items

Lisbon

Branded

Itens com a Marca United Lisbon

Polo (Rapariga)

20€
26€

Polo (Boy)
Polo (Rapaz)

20€
26€

Cap
Boné

15€

Child
Criança
Adult

Adulto
Child
Criança
Adult
Adulto
Child
Criança
Adult
Adulto
Child

Criança
Adult
Adulto
Child
Criança
Adult
Adulto
Child
Criança
Adult
Adulto
Child
Criança
Adult
Adulto
Child
Criança
Adult
Adulto
One Size
Tamanho Único

Water Bottle
Garrafa de água

16€

650 ml

The United Lisbon International School, June 17th, 2022
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After School Care

Prolongamento

United Lisbon International School provides afternoon optional childcare from 17:30 to 18:30.

A United Lisbon International School providencia prologamento das 17:30 às 18:30.

To schedule a one-time extended after-school care, please
email school.office@unitedlisbon.school at least 24 hours in
advance. The parent is responsible for the pick-up of the
child at the dismissal time. Please note that there is no bus
service at 18:30.

Para agendar prolongamento, solicitamos que envie um email para school.office@unitedlisbon.school com, pelo
menos, 24 horas de antecedência. Os pais são responsáveis
pelo Pick-up do aluno na hora da saída. Por favor, note que
não haverá serviço de transporte às 18:30.

For complete information please refer to the Enrolment
and Tuition policy T&C published on our website.

Para obter informação completa consulte os Termos e
condições publicados na nossa Enrolment and Tuition
Policy.

Extended After School Care
Prolongamento
1 Day per Week
1 Vez por semana
2 Day per Week
2 Vezes por semana
3 Day per Week
3 Vezes por semana
4 Day per Week
4 Vezes por semana
5 Day per Week
5 Vezes por semana

Monthly
Mensal

One-time Fee
Pagamento único

25€
45€
60€

18€

72€
82,50€

The information present in this document may suffer changes.
As informações presentes neste documento poderão sofrer alterações.
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