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Happy Code  
 

 
Oferta exclusiva na Escola de Alverca.  
 
Desconto de 5% para associados da APEEEPRS, na escola Happy Code Alverca, nas mensalidades de 
qualquer dos cursos.  
 
Desconto de 10% na taxa de inscrição no valor de 25€  
 
Pode acumular com mais 5% de desconto na sua mensalidade e mais 5% na taxa de inscrição, se 
trouxer um amigo que realize outra inscrição. O amigo beneficiará de 5% de desconto na mensalidade 
e 10% de desconto na taxa de inscrição  
 
Descontos aplicáveis apenas aos associados APEEEPRS com quota atualizada. Apresentação obrigatória 
do cartão de associado da APEEEPRS. Aquando do contato, no momento da inscrição e antes da 
emissão da fatura mencionar o protocolo com a APEEEPRS, para poder usufruir dos descontos. 
 
 

31/12/2022 

 
GINÁSIOS DE EDUCAÇÃO 
DA VINCI – VILA FRANCA 
DE XIRA 
 

 
Benefício GERAL (Alunos Escola Professor Reynaldo dos Santos) 

 
Aplicável em serviços de apoio escolar (explicações): 

1. uma aula experimental gratuita  

2. isenção da taxa de inscrição em vigor (30 euros) 

 

Benefícios para ASSOCIADOS (exclusivos para associados da APEEEPRS e familiares diretos) 

 

1. 10% de desconto nas mensalidade: Aplicável a explicações em grupos de 3 ou mais 

alunos. Válido apenas para associados da APEEPRS e respetivos familiares diretos  

31/08/2023 

https://www.happycode.pt/
https://www.ginasiosdavinci.com/vila-franca-de-xira/
https://www.ginasiosdavinci.com/vila-franca-de-xira/
https://www.ginasiosdavinci.com/vila-franca-de-xira/
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2. em atividades de ocupação das férias: preço igual ao praticado para alunos internos; 

3. no programa Summer School - Aprender inglês no estrangeiro: preferência para obtenção de 

vaga; 

4. Para usufruírem das referidas condições especiais, os Beneficiários deverão fazer referência 

à parceria no ato da sua inscrição e fazer prova de beneficiário. 

 

As inscrições de alunos efetuadas ao abrigo do presente protocolo em serviços de apoio escolar ou de 

atividade para férias encontram-se condicionadas à disponibilidade de horários e de professores e/ou 

monitores a desempenhar funções na 1ª outorgante. 

 

Os descontos referidos neste protocolo são válidos para novas inscrições e re-inscrições e não são 

acumuláveis com outros descontos ou promoções. 

 

Wall Street English de 
Alverca 

CONDIÇÕES VÁLIDAS NA INSCRIÇÃO DE 4 OU MAIS NÍVEIS:  
 
Sócios APEEEBSPRS - 50% de desconto na matrícula e 10% nas mensalidades (condições não 
acumuláveis com outras campanhas promocionais em vigor)  
 
Não Sócios: 50% de desconto na matrícula (condições não acumuláveis com outras campanhas 
promocionais em vigor)  
 
Todos os interessados nas Condições Especiais dos Protocolos deverão enviar e-mail, indicando o seu 
nome, entidade com Protocolo, número de telefone, bem como o Centro WSE escolhido para 
alverca@wsenglish.pt ou contactar-nos através do 968 340 304 
 

31-12-2022 

 

https://www.wsenglish.pt/
https://www.wsenglish.pt/

