
Summer 2019 at St. Paul’s School Coimbra
15 de julho a 31 de agosto

INFORMAÇÃO

Por favor, note que este plano pode sofrer alterações. Se houver mudanças, elas serão 
comunicadas com antecedência.

PREÇOS
· 150€ por semana – o pagamento deverá ser realizado no início de cada semana; 
· 45€ por dia – pagamento deverá ser realizado no início de cada dia.

Note: Preço inclui refeições, seguro, e o transporte para todas as atividades no exterior 
do colégio.

UNIFORME
É obrigatório a todos os alunos a aquisição da t-shirt de verão, boné e fato de banho. 

TRAZER DE CASA
· É importante que todos os alunos tragam protetor solar;
· Crianças dos 4 meses aos 5 anos deverão trazer muda de roupa e os próprios bens de 
higiene, tais como fraldas e toalhetes. Se a criança ainda fizer sesta à tarde, deverá 
providenciar sua própria roupa de cama.
 
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
· O horário do colégio decorre entre as 7:30 e as 19:00; 
· Aceitamos alunos que não frequentem o colégio, com idades compreendidas entre 4 
meses e 13 anos;  

· A inscrição deve ser realizada no colégio, de forma presencial.



Summer 2019 at St. Paul’s School Coimbra
15 de julho a 31 de agosto

INFORMATION

Please note this plan may undergo changes. If there are changes, they will be communi-
cated well in advance.

PRICE LIST 
· 150€ per week - payment should be made at the beginning of each week; 
· 45€ a day - payment should be made at the beginning of each day. 

Note: Prices include meals, insurance, and transportation for all of the activities outside 
the school. 

UNIFORM 
· It is mandatory that all students buy the school's summer t-shirt, hat and bathing suit. 

BRING FROM HOME
· It is important that all students bring sun cream;
· Children from the age of four months to five years need to bring a change of clothes 
and their own hygiene items such as nappies and wipes. If the child still has a nap in 
afternoon they must provide their own bedding.
 
OTHER IMPORTANT INFORMATION: 
· The school’s timetable runs from 7:30 to 19:00; 
· We only accept students who do not attend the school from the age of 4 months to the 
age of 13; 

· The enrollment should be completed at the school, in person. 


