
 

 

 
 

 
 

Escolha a melhor opção, de acordo com as necessidades 

do seu educando. Professores especializados nas 

diversas áreas educativas. 
 

 

 
Nº horas mensais 

Apoio ao Estudo (cartão)  
 

Explicações  Individuais 1º ciclo 2º ciclo 3ºciclo 
  

secundário 

18 horas 
 

45,00 € 50,00 € 55,00 € 
  

70,00 € 
 

1º ciclo – 10,00 €/hora 

26 horas 60,00 € 65,00 € 70,00 € 85,00 € 2º, 3º ciclo  e secundário– 12,00 €/hora 

34 horas 75,00 € 80,00 € 85,00 € 100,00 € Transporte 

42 horas 90,00 € 95,00 € 100,00 € 110,00 €  1,50 € por viagem escola/centro ou 
centro/escola (2) 

50 horas 105,00 € 110,00 € 115,00 € 130,00 € 
 

Alimentação 

66 horas 115,50 € 125,00 € 130,00 € 145,00 € Almoço – 3,60 € (inclui sopa,bebida, 
refeição e sobremesa)  

Livre Transito (1) 150,00 € 150,00 € 150,00 € 175,00 € Lanche – 1,20 € 

(1) Direito a 8 horas mensais de kidplay ao fim de semana 
 
(2) O valor de 1,50 € refere-se apenas ao serviço indicado e a escolas sediadas em póvoa de varzim (cidade) ou 

vila do conde (cidade). Para outros trajetos diferentes dos indicados o valor será de 0,36 €/km. 
 

Condições  de utilização: 

1 – O apoio ao estudo é efetuado de acordo com a opção do encarregado de educação, mediante o carregamento do 

cartão kidstudy, com o número de horas mensais escolhido; 

2 – Para dois ou mais irmãos, será efetuado um desconto de 10% para o 2º irmão e de 5% para o 3º ou mais. 
 

3– O número mínimo de horas por carregamento mensal será de 18; 

4 – Os Alunos poderão  permanecer  no  espaço, apenas uma hora após o término do estudo, sem pagamento de 

qualquer valor adicional; 

    5– No momento da inscrição, deverá ser entregue pelo Encarregado de educação o horário previsível de frequência 

do Kidstudy; 
 

6 – As explicações individuais são pagas por hora. 
7 – Qualquer alteração ao horário de frequência do aluno, deverá ser comunicada com 24 horas de antecedência.  
8 – Qualquer falta do aluno sem aviso prévio, conta como frequência, sendo descontado o número de horas não 
frequentadas. 
 
9– Descontos para o estudante, pais e irmãos nos outros serviços prestados pelo centro “Miúdos e Graúdos”. 

 

KIDSTUDY – Alameda da linha da Póvoa, 421 – Póvoa de Varzim – Tel.252614789/911109639/910358987 
 

Email:kidstudyae@gmail.com 
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