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Aviso de Abertura para candidatura ao Programa de Bolsas de Estudo 

(Ano letivo 2020/2021). 

 

A Escola Internacional de Torres Vedras e a Associação Física e Desportiva de Torres Vedras 

fazem saber que está aberto, pelo prazo de 15 dias consecutivos, a contar do dia 1 de julho, o 

processo de apresentação de candidatura ao Programa de Bolsas de Estudo para o ano letivo de 

2020/2021, para frequência da Escola Internacional de Torres Vedras, nos termos do regulamento 

próprio, disponível no site e nos Serviços Administrativos da Escola e da Associação. 

 

O formulário de candidatura deverá ser, devidamente preenchido, através do site 

www.eitv.pt  ou presencialmente na secretaria da escola. 

 

Os respetivos comprovativos de suporte à candidatura devem ser entregues após a seleção, 

no momento da efetivação da respetiva matrícula. Qualquer incongruência com as declarações 

prestadas no concurso implica a imediata exclusão do processo de seleção e a inibição de futuras 

candidaturas. 

 

No ano letivo de 2020/2021, a EITV abre candidaturas para os diversos anos e níveis de ensino, 

conforme se discrimina: 

 

 

Ano N.º de Bolsas 

P3; P4 e P5 5 

1.º; 2.º; 3.º e 4.º 5 

9.º; 10.º e 11.º 5 
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A tabela de preços aplicável aos alunos bolseiros é a seguinte: 

- Anuidades do serviço Pedagógico c/ oferta da Alimentação 

Tabela 

Colaboradores

Inscrição

Seguro

Valor anual

12 12 12 12

189 € 229 € 255 € 278 €304 €

3º Ciclo e 

Secundário

3 339 €

Prestações

1º Ciclo

2 744 €

Pré 2º Ciclo

11

206 €

11

249 €

11

278 €

3 058 €

134 €

35 €

2 266 €

11

 

Os irmãos de alunos bolseiros que frequentem a educação pré-escolar podem usufruir do mesmo 

estatuto de bolseiro em função do n.º de vagas existente. 

 

Os resultados do processo de candidatura serão divulgados em www.eitv.pt até ao dia 20 

de julho de 2020. 

 

A concretização da matrícula está dependente da validação das respetivas declarações. 

 

 

 

 

 

 

Torres Vedras, 15 de junho de 2020. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn5Ej6tHAqMxPHpMSSe8CEUMYv1KgOsEmTS28y2qMu6pUHXw/viewform
https://www.eitv.pt/bolsas-de-estudo/

