
The Aga Khan Academy Maputo, Av. do Zibabwe, 212, Matola “A” Tel. (+258) 21720963     
Email: info.maputo@agakhanacademies.org       Website: www.agakhanacademies.org/maputo 

 

 

          
 

Tabela de Taxas para Ano Lectivo 2016–2017 

 

Propina annual USD 

KG3 & grades 1–6 (para Moçambicanos residentes) 9,438 

KG3 & grades 1–6 (para não-Moçambicanos residentes/cidadãos estrangeiros) 14,269 

  

Outras taxas USD 

Taxa de inscrição
1
 2,900 

Depósito de segurança
2
 275 

  

Transporte (opcional) USD 

Pagamento anual 1,268 

  

Refeição  USD 

Pagamento anual 1,180 

 

1. A taxa de inscrição é única e paga aquando da admissão do estudante na Academia. Este pagamento 

único não é reembolsável. 

2. O depósito de segurança é único e deverá ser pago aquando da admissão do estudante na Academia. 

Este depósito é reembolsável quando o aluno se desvincular da escola, assumindo que uma notificação 

prévia foi enviada por escrito e que ‘nenhum saldo’ esteja pendente. Nenhuma taxa de juros é 

aplicável a este depósito. 

3. Sera aplicado um desconto de 5% nas propinas para um segundo filho ou subsequente. 

4. As propinas incluem taxas do curso, o uso de livros essenciais ao curso, livros da biblioteca, 

informática e ciências, equipamentos de laboratório e de certos materiais da sala de aula. Não estão 

incluídos itens como uniforme escolar, aulas individuais ou especializadas, visitas de campo, 

transporte e refeições escolares. 

5. Opções de pagamento das tarifas: 

(a) Pré-pagamento anual – é concedido o desconto de 3% no valor da propina anual para pagamentos 

efectuados até dia 22 de Julho de 2016. 

(b) Três pagamentos iguais a serem efectuados até 22 de Julho 2016, 22 de Novembro de 2016 e 22 de 

Fevereiro de 2017. 

(c) A penalidade de 1,75% por mês será aplicada ao saldo devedor se o pagamento não for 

recebido até à data limite estipulada, ou à incapacidade de cumprir o prazo de pagamento 

dentro do plano de pagamento acordado. Por favor note que em caso de incumprimento do plano de 

pagamento préviamente acordado, dentro de 30 dias, puderá resultar na retirada do aluno. 

6. Os pagamentos das propinas poderão ser efectuados em meticais ou em dólares. Para pagamentos em 

meticais a taxa de cambio a aplicar será a taxa media entre a taxa de compra e de venda do dia do 

pagamento em vigor no Moza Banco (https://www.mozabanco.co.mz/PT/cotacoes). 
7. Se o aluno desejar deixar a escola, o aviso prévio de um semestre deve ser dado por escrito ou, em 

lugar do aviso prévio, um semestre das taxas anuais será exigível. O abandono escolar não será 

possível até ao saldo da conta ser totalmente liquidado. 

8. Os alunos que foram admitidos para a Academia, e que demonstrem necessidades financeiras, serão 

considerados para o prémio de ajuda financeira. Para informação adicional contacte o Departamento 

de Admissões. 

9. Os termos e condições podem sofrer alterações ou termos adicionais podem ser aplicáveis de forma a 

reflectir as mudanças na lei ou alterações aos nossos serviços. Iremos enviar-lhe os termos revistos, se 

for o caso. 

10. Para informação adicional, por favor contacte o Departamento de Admissões, Cheinaz Vissram via 

email: admissions.maputo@agakhanacademies.org. 
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