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CONDIÇÕES DE PROTOCOLO 

O Externato PimPamPum foi fundado em 1969 para dar resposta às expectativas dos pais na educação 
dos seus filhos e atuar como apoio à vida familiar. 

No Externato PimPamPum privilegiamos a exigência e a inovação na formação psicossocial dos nossos 
alunos, sem esquecer a importância de toda a comunidade educativa neste processo. O desenvolvimento 
de uma relação harmoniosa e de confiança entre alunos, Pais, Professores, Educadores, Técnicas de 
Ação Educativa e Direção é para nós essencial na conquista dos objetivos delineados. Só assim 
conseguimos promover um processo de aprendizagem contínuo e articulado entre todos os 
intervenientes. 

O nosso estabelecimento assegura duas ofertas educativas que acompanham os nossos alunos desde 
cedo: 

▪ Pré-escolar 
▪ 1º ciclo do ensino básico. 

Orientando-se sempre pelas disposições legais do Ministério da Educação no que respeita a orientações 
pedagógicas e curriculares, o Externato PimPamPum certifica-se que a sua oferta educativa é 
complementada por atividades de enriquecimento curricular e atividades extracurriculares (de frequência 
facultativa). 

Sabemos que o futuro se apresenta cada vez mais exigente e competitivo. Juntamente com a família, 
toda a nossa equipa prepara os alunos para esses desafios apostando na qualidade e na flexibilidade do 
ensino. 

A nossa missão assenta em quatro pilares: 

▪ num ensino personalizado e de qualidade, focado no sucesso das diferentes aprendizagens e numa 
formação culturalmente rica; 

▪ na importância de transmitirmos e colocarmos diariamente em prática os valores da integridade, 
responsabilidade, autonomia e respeito; 

▪ no trabalho em equipa, articulando os esforços de toda a comunidade interveniente na educação dos 
alunos; 

▪ na promoção de uma alimentação equilibrada aliada à prática de desporto, como base de uma vida 
saudável. 

O Externato PimPamPum beneficia de apoio e comparticipação financeira do Estado com base nos 
contratos de desenvolvimento, para o pré-escolar, e nos contratos simples, para o Ensino Básico. 

Pode encontrar-nos no Lumiar, numa localização central e de fácil acesso, 12 meses por ano, nos dias 
úteis entre as 7h30 e as 19h30. 

Saiba mais no nosso website www.externatopimpampum.pt ou no facebook externatopimpampum. 
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Condições  

O Externato PimPamPum, no âmbito da sua atividade, compromete-se a praticar aos beneficiários do 

presente Protocolo, desde que devidamente identificados, as seguintes condições especiais: 

a) 20% de desconto na primeira inscrição e de 10% nas renovações de inscrição; 

b) 10% de desconto sobre a mensalidade 

Os descontos não são acumuláveis com outras promoções, campanhas e/ou descontos em vigor, não 

sendo acumulável com o desconto de irmãos. 

A aplicação dos descontos não tem efeitos retroativos. Os alunos que já frequentem o Externato 

PimPamPum terão aplicado o desconto sobre a mensalidade, a partir do momento em que um dos 

encarregados de educação faça prova da sua elegibilidade, com efeito no mês seguinte após o 

pagamento da última fatura emitida.  

Todos os anos deve ser feita prova da elegibilidade, no momento da inscrição para o ano letivo seguinte, 

através da apresentação da cédula profissional ou de uma declaração por parte do departamento de 

recursos humanos da entidade titular. 


