Pagamento de mensalidades e anuidades
Curso 2016-2017

1) AULAS DE LÍNGUA E CULTURA DO BRASIL
1.1 Redução nos valores devido a recursos do prêmio Ponto de Memória
Em julho de 2016 a APBC recebeu o pagamento do prêmio Ponto de Memória 2014.
Dentro do plano de trabalho está previsto o pagamento de aproximadamente um mês de aulas
para todos os grupos da APBC (Barcelona e Canet de Mar) com recursos do prêmio. Logo, estes
custos (cerca de € 1.200) não sairão do caixa da APBC.
Como forma de repassar este benefício às famílias que participam das aulas, reduzimos os
valores para o curso 2016-2017 em cerca de 10%.
Como o curso de Língua e Cultura do Brasil tem dez meses de duração (três trimestres), a
redução de 10% na mensalidade ao longo do curso corresponde à economia de uma
mensalidade para cada família – proporcional, portanto, a este mês que será pago com
recursos do Ponto de Memória.
O prêmio Ponto de Memória foi pago à proponente do projeto, Andreia Moroni, de
acordo com o que estipula o edital do Instituto Brasileiro de Museus – Ibram: os prêmios
Ponto de Memória no Exterior só podem ser pagos a pessoa física. Este e outros custos do
plano de trabalho voltado para a APBC serão pagos diretamente pela Andreia, em nome da
APBC, ao longo da execução do projeto, até fevereiro de 2017.
Caso você deseje maiores informações sobre o prêmio Ponto de Memória, basta escrever
a apbc.bcn@gmail.com ou passar pelo escritório da APBC e consultar a documentação
disponível para os sócios.
1.2 Valores vigentes para o curso 2016-2017
Pagamento trimestral com 10% de desconto. Esta é a forma de pagamento padrão da APBC:
Valor trimestral
1 filho
2 filhos
3 filhos

75 € (correspondente a 25 €/mês)
105 € (correspondente a 35 €/mês)
126 € (correspondente a 42 €/mês)

Data de vencimento do trimestre:




1º trimestre (setembro a dezembro): 10 de outubro
2º trimestre (janeiro a março): 10 de janeiro
3º trimestre (abril a junho): 10 de abril

IMPORTANTE: Condições para que as famílias tenham direito ao desconto:
- Deve-se pagar o trimestre completo. Pagamentos mensais não terão o desconto.
- Exceções podem ser conversadas com a Diretoria.

Pagamento mensal sem 10% de desconto – apenas para exceções conversadas com a
Diretoria:
Valor mensal (setembro a junho;
em dezembro não se paga mensalidade)
28 €
38 €
45 €

1 filho
2 filhos
3 filhos

Data de vencimento: dia 10 de cada mês

1.3 Desligamentos das aulas
Aproveitamos para lembrar que os desligamentos das aulas de português devem ser
comunicados com 30 dias de antecedência. Caso contrário, será cobrado o mês seguinte,
mesmo que a criança não venha às aulas.

2) ANUIDADES
Para matricular seu filho nas aulas de Língua e Cultura do Brasil, é necessário associar-se à
APBC:
Pagamento de cota única familiar anual (um pagamento ao ano para toda a família)

De janeiro a julho
De agosto a dezembro

Novos sócios
24 € (anuidade completa)
12 € (meia anuidade)

A renovação das anuidades é feita nos meses de dezembro e janeiro.
O pagamento da anuidade de 2017 deverá ser feito em dezembro/2016 ou janeiro/2017.
Renovação de anuidade (dez/2016 ou jan/2017)
24 €

3) FORMAS DE PAGAMENTO
a) PREFERENTE: Transferência ou depósito bancário na conta da APBC
Conta Corrente da APBC:
La Caixa:
ES12 2100 1135 62 0200212205
****Não se esqueça de indicar:***
- Nome das crianças matriculadas
- mês/trimestre do pagamento
b) ALTERNATIVA: Aos sábados, em dinheiro, na APBC, a um dos responsáveis abaixo:
- Laise Leão, Tesoureira
- Maria Busquets, Comissão Financeira
- Andreia Moroni, Presidente
- Juliana Gomes, Secretária

