
“Acredito que é a Escola, com capacidade de estimular
continuamente a aprendizagem, que terá também a
capacidade de mudar uma sociedade para melhor.”

Eng.º Belmiro de Azevedo 
Fundador do Colégio Efanor

Com o Programa de Bolsas de Estudo da Fundação
Belmiro de Azevedo, oferecemos a possibilidade de
acesso a uma educação inclusiva e com elevados
padrões de qualidade, num Colégio com
instalações únicas e uma equipa de referência.

Com o Programa de Bolsas pretende-se proporcionar às famílias
uma redução substancial ou isenção das propinas escolares anuais,
para que os seus educandos possam frequentar o Colégio Efanor.

 
Fundado no ano letivo 2008/2009, o Colégio Efanor conta, desde a
sua génese, com um projeto educativo inovador, orientado para a
qualidade e excelência das aprendizagens. 

 
A partir do ano letivo 2021/2022 foi opção da Fundação Belmiro de
Azevedo alargar o Programa de Bolsas de Estudo aos níveis de
escolaridade iniciais, com o principal objetivo de contribuir para a
Educação e Inclusão Social desde a primeira infância, dando
igualdade de oportunidades independentemente do contexto
económico e social.

 
Na edição de 2023/2024, além das bolsas para a creche e para o pré-
escolar, serão atribuidas bolsas para o 5.º ano do 2.º Ciclo do Ensino
Básico e para o Ensino Secundário, com comprovado bom
desempenho académico. Também será mantido o apoio aos
estudantes que concluam o Ensino Secundário no Colégio Efanor,
através do Eixo Estudante Ensino Superior, criado em 2021/2022. 

 

Candidaturas em:
fundacaobelmirodeazevedo.pt/candidatura-bolsas

Para esclarecimentos e apoio à candidatura:
bolsas@colegioefanor.pt | 934 556 739 
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Com dois polos, organizado com as valências de
Creche, Pré-Escolar e 1.º CEB – Polo 1, e 2.º e 3.º Ciclos e

Ensino Secundário – Polo 2, o Colégio possui
instalações únicas, com espaços para aprender, para

brincar, para estudar e para crescer:
piscina, pavilhão, auditório, sala de música,
laboratórios, centro de recursos, cafetaria,

zona de lazer e convívio.

EIXO ESTUDANTE JOVEM
Jovens candidatos a frequentar o Ensino Secundário.

EIXO PRIMEIRA INFÂNCIA E 
ESCOLARIDADE INICIAL
Crianças candidatas a frequentar os Grupos de 2 
anos da Creche, os Grupos de 3 anos do Pré-Escolar e
alunos candidatos a frequentar o 5.º ano do 2.º Ciclo do
Ensino Básico. 

EIXO PRIMEIRA INFÂNCIA E 
ESCOLARIDADE INICIAL
∙ rendimento per capita da família inferior ao
limite estabelecido;
∙ disponibilidade/potencial da família para
acompanhar e apoiar a integração da criança no
Colégio e o processo educativo e formativo a
desenvolver com a mesma.
 
EIXO ESTUDANTE JOVEM
∙ rendimento per capita da família inferior ao
limite estabelecido;
∙ resultados escolares e potencial académico do
candidato.

DESTINATÁRIOS

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

VALOR DA BOLSA
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Valor correspondente a
100% da anuidade:
mensalidade e
alimentação x 10, 11 ou 12
meses conforme o nível
de ensino, material
escolar, incluindo
instrumentos musicais,
uniformes e
equipamentos
desportivos. 

ESCALÃO A
Valor correspondente a
50% da anuidade:
mensalidade e
alimentação x 10, 11 ou 12
meses conforme o nível
de ensino, material
escolar, incluindo
instrumentos musicais,
uniformes e
equipamentos
desportivos. 

ESCALÃO B


