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Pais e Encarregados de Educação 
 
 
POR E-MAIL  
  

N/ Ref.: SVV00822 Data: Lisboa, 18.03.2022 
Assunto: Informações do Conselho de Administração sobre o próximo ano letivo 

 
Estimados Pais e Encarregados de Educação,  

 
Aproximamo-nos do fim da pandemia, com todos os desafios pedagógicos, administrativos e 
também financeiros que a Escola enfrentou. Estamos todos animados com a perspetiva de 
trabalhar num ambiente mais próximo do normal e com a possibilidade de retomar os projetos 
significativos que temos pela frente.  
 
A par da obra, cujo início terá lugar este verão, a digitalização é a face mais visível deste projeto 
global de desenvolvimento e modernização contínuos da Escola. Estamos muito entusiasmados 
com este passo e seguros de que será uma grande mais-valia para os nossos alunos.  

 
No último ano já tínhamos anunciado que as propinas da Escola iriam sofrer um aumento gradual, 
ao longo de três anos. Este aumento visa fazer face a todos estes desafios e garantir a 
sustentabilidade financeira da EAL. O aumento anunciado foi de 5% no ano em curso e de 3% nos 
dois anos subsequentes. Desta forma, e no cumprimento estrito deste plano, as propinas sofrerão 
no próximo ano letivo um aumento de 3%.  
   
No que diz respeito à digitalização, terá lugar no início de abril uma sessão informativa aberta a 
todos os pais e alunos, na qual será divulgado o plano de implementação a partir de 2022/23. Em 
função deste plano, poderá ser necessário, no próximo ano letivo, que os alunos do Liceu tenham 
acesso a um equipamento digital específico, podendo utilizar o seu próprio ou utilizar um 
equipamento da escola mediante o pagamento de um fee mensal.   

 
Como anunciado já no ano passado e previsto na Circular Anual, será cobrado um adiantamento 
da propina do próximo ano letivo, no valor de 500 EUR. Este valor será devido até 31 de maio de 
2022 e deduzido na primeira fatura escolar em 01.10.2022. 
 
Este adiantamento é um importante auxílio ao planeamento escolar, especialmente na situação 
atual, em que existem muitos alunos em lista de espera para o próximo ano letivo e é necessário  
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equacionar a abertura de novas turmas, com consequências por exemplo para a contratação de 
professores.  
 
Estão isentas do pagamento deste adiantamento as famílias da nossa comunidade escolar que 
estejam a ser apoiadas ou tenham requerido apoio para o próximo ano no âmbito do regulamento 
de redução extraordinária de propinas.  
 
Em nome do Conselho de Administração, agradecemos a vossa colaboração, confiança e empenho 
na comunidade escolar.  
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
Claudia Ernst Marcus Freytag 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO TESOUREIRO 
vorstand@dslissabon.com vorstand@dslissabon.com  
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