
13. REGULAMENTO FINANCEIRO
ANO LETIVO 2022/2023

A inscrição do aluno na Luanda International Academy (L.I.A.) implica a aceitação, sem reservas, das condições
financeiras, apresentadas abaixo:

Inscrição anual para a creche/escola 95 000 akz
Reinscrição para a creche/escola 60 000 akz

Mensalidade para creche/escola 230 000 akz

Participação em materiais escolares para a
creche/ escola

90 000 akz/anual

Inscrição anual para as actividades/ATL 20 000 akz
Suporte Escolar francês
(1h por dia)

190 000 akz (5 dias por semana)
175 000 akz (4 dias por semana)
155 000 akz (3 dias por semana)

Suporte Escolar inglês
(1h por dia)

160 000 akz (5 dias por semana)
140 000 akz (4 dias por semana)
120 000 akz (3 dias por semana)

Suporte Escolar Portugues
(1h por dia)

150 000 akz (5 dias por semana)

130 000 akz (4 dias por semana)

110 000 akz (3 dias por semana)

Transporte escolar a partir do Lycée Français 29 000 akz
Cantina 69 000 akz/mensal
Seguro 10 000 akz/anual

Actividades Extracurriculares:
Música
Dança (Zumba, hip-hop e ballet)
Aulas de Xadrez Yoga
Artes plásticas
Artes Marciais (Jiu jitsu e boxe)
Aulas de árabe Aulas
de inglês

7 000 akz/hora

Coaching
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1. TAXAS:
1.1. As taxas de matrícula cobrem :
• Escolaridade
• Custos relativos a certas actividades educacionais ou saídas pedagógicas. O estabelecimento reserva-se ao

direito de solicitar contribuições das famílias para algumas dessas actividades ou saídas.

1.2. As taxas de escolaridade não cobrem :
• Inscrição
• Material escolar
• Actividades extracurriculares (opcional)
• Custos relativos a disciplinas opcionais “fora do núcleo comum”, custos do CNED e taxa diplomática. Para

essas opções, obtenha informações com a escola.

2. TAXAS DE INSCRIÇÃO:
2.1. Cada aluno inscrito na L.I.A. deve pagar a taxa de inscrição ou de reinscrição.
2.2. As taxas de inscrição aplicam-se a qualquer aluno que se inscreva pela primeira vez na L.I.A. ou qualquer aluno

que tenha estado fora da escola por mais de 12 meses.
2.3. Para os alunos matriculados no ano anterior na L.I.A., a taxa de reinscrição é de 90.000 kwanzas por criança

para o ano lectivo de 2021/2022.
2.4. Para o ano lectivo 2021/2022, as inscrições e reinscrições na L.I.A. decorrem entre os dias 1 e 30 de Junho de

2021. A inscrição ou reinscrição do aluno somente será considerada definitiva mediante o pagamento integral
das taxas, mesmo que tenham sido entregues todos os documentos solicitados.

2.5. As taxas de inscrição ou reinscrição não beneficiam de descontos. Não haverá reembolso caso o aluno não
compareça na data prevista.

2.6. No período festivo das quadras do final de ano a Escola ira encerrar por 2 semanas, pelo qual informamos aos
encarregados que as propinas do mês de Dezembro serão pagas na totalidade.

3. MATERIAIS E MANUAIS ESCOLARES/OUTROS:
3.1. Todo o material escolar necessário à educação das crianças matriculadas na creche (papel, caderno, canetas,

compasso, tintas, calculadora, lápis de cor, tesoura, etc.) é fornecido pelo estabelecimento contra uma
contribuição fixa obrigatória de 90.000 kwanzas por criança. Este valor não é reembolsável. Cada criança deve,
no entanto, receber uma mochila, um kit e uma garrafa de água.

3.2. Estes serviços serão facturados no 1º trimestre do ano lectivo.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. O comprovativo de pagamento (depósito ou transferência bancária) deve ser enviado para o departamento de

contabilidade da escola, fisicamente ou por email para secretaria@lia.ao, indicando o nome da criança e/ou
referência da  factura.

4.2. As depesas bancárias são da inteira responsabilidade dos pais. Certifique-se que das instruções de pagamento
detodas as despesas bancárias.

4.3. O departamento de contabilidade da escola tem um TPA (Multicaixa) que aceita cartões bancários, incluindo
cartões de crédito Visa banking. Independentemente da forma de pagamento, após a confirmação do mesmo,
será emitido recibo pelo departamento de contabilidade.

Moeda Banco À ordem de IBAN Swift
AKZ Banco BIR LIA Academy

LDA
AO06 AO06 0067 0000 0107
0926 10193

BIRVAOLU
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