Colégio do Amor de Deus - Cascais
CIRCULAR Nº 343/3 de 17 /10 2017

Assunto: Escola Virtual – preços especiais para Escolas Católicas – subscrição facultativa
Exmo. Encarregado de Educação,
A Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) acordou novamente com a Porto Editora condições especiais
de acesso a este importante recurso educativo, beneficiando assim os alunos (e pais) das escolas católicas. Os preços
negociados são bastante inferiores aos preços de mercado:
Escola Virtual - Ano letivo 2017-18 – Preços anuais
Ciclo/ano/curso do aluno

Nº de
Disciplinas

3.º Ciclo (7.º,8.º ou 9.º)

8

Preço-base
no site

Preço no
Colégio(com IVA)*

94,90 €

33,59 €

* IVA à taxa legal em vigor.

Desta forma, o Colégio proporciona aos Encarregados de Educação a possibilidade de inscrição e informará a Porto
Editora do número de inscritos. A partir do momento em que se inscrevem, e desde que tenham acesso a uma ligação
de Internet, os alunos poderão aceder livremente a esta plataforma de aprendizagem e conhecimento. A Escola Virtual
também inclui a oferta do acesso aos manuais digitais multimédia do Grupo Porto Editora (Porto Editora, Areal Editores
e Raiz Editora), após registo dos códigos que estarão indicados nos respetivos manuais em papel.
A subscrição da Escola Virtual para o ano letivo 2017/18 é obrigatória para todos os alunos do 1.º e 2.º Ciclos,
prolongando-se neste ano letivo a parceria para o 3.º Ciclo, neste caso de forma opcional.
Assim, caso seja do V/ interesse, solicitamos que, com a maior brevidade possível, preencha e entregue este
destacável na secretaria, juntamente com o respetivo pagamento, para podermos solicitar as licenças de utilização para
os alunos interessados.
Cumprimentos,
Ana Catalão
Coordenadora do 3º Ciclo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eu, _______________________________________________________, Encarregado de Educação do(a) aluno(a)
__________________________________________________, nº ___ da Turma __ do ___º Ano, pretendo adquirir uma
inscrição anual na Escola Virtual da Porto Editora, para o ano letivo de 2017-2018, no valor de 33,59€ (pagamento na
Secretaria do Colégio).
Assinatura do Encarregado de Educação: __________________________________________
Data:______/_______/_______

