
 

 

 
O essencial do que devo saber e como 

devo proceder para fazer uma 
Candidatura ao Instituto de 

Odivelas? 
 

1. O Instituto de Odivelas (IO) é uma Escola Pública, aberta a todas as 
Alunas independentemente de serem filhas de Pessoal Militar, 
Militarizado ou Civil.  
 

2. O IO ministra o 2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º e 6.º anos de 
escolaridade), 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º Anos de 
escolaridade) e o Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos dos Cursos 
Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Ciências 
Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes Visuais) 
seguindo as competências e os conteúdos programáticos fixados pelo 
Ministério da Educação.  
 

3. O Instituto de Odivelas oferece os planos curriculares oficiais dos 2º e 3º 
ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, propondo um projeto 
pedagógico que promove a qualidade da formação pessoal e cívica. Tem 
um corpo docente de professoras profissionalizadas e efetivas, em salas 
amplas e exclusivas, estudos acompanhados por professoras e aulas de 
recuperação, quando necessário. As atividades de complemento 
curricular e circum-escolares permitem desenvolver a personalidade das 
alunas de forma dinâmica e integral: Informática, Drama Educativo, 
Puericultura, Culinária, Piano, Desportos Coletivos, Esgrima, Equitação, 
Instrução Militar, etc. 
 

4. O IO funciona quer em regime de internato, quer de externato. É uma 
Escola exclusivamente feminina porque tem regime de internato e só é 
possível funcionar em internato com alunos do mesmo género. 
 

5. As Alunas em regime de internato podem sair ao fim de semana mas 
durante a semana têm atividades no exterior, visitas de estudo e 
torneios desportivos, representações do IO, festas, etc. Podem 
igualmente sair, com autorização, às 17H00, no dia do seu aniversário 
ou de familiares 



6. As aulas decorrem das 8h15m às 12h35m e no período da tarde até às 
17h00m. Depois do intervalo do lanche, seguem-se estudos 
acompanhados e atividades circum-escolares. A seguir ao jantar, as 
alunas têm algum tempo para conviver e às 22h recolhem às camaratas. 
 

7. As mensalidades do IO incluem já todas as refeições (3 refeições 
principais são servidas no refeitório à mesma hora para todas as alunas, 
havendo ainda um reforço a meio da manhã e o lanche, à tarde), bem 
como todas as actividades extracurriculares (Natação; Música; Clube de 
Teatro; Clube de Ciências; Clube de Geografia; Clube de Matemática; 
Francês Prático; Inglês Prático; Instrução Militar; Voleibol). 
 

8. Quadro Completo das Mensalidades do IO 

Rendimento “per capita” mensal do 
agregado familiar do militar das Forças 
Armadas, do militar da GNR, da PSP ou 
do funcionário civil das Forças Armadas 

 
 
 
INTERNATO 

 
 
 
EXTERNATO 

Alunas órfãs de militares ou militarizados 
falecidos no exercício das suas funções e por 
motivo do seu desempenho 

 
0€ 

 
0€ 

Entre 0€ e 390€ 150€ 120€ 
Entre 390€ e 600€ 250€ 200€ 
Entre 600€ e 800€ 360€ 280€ 
Entre 800€ e 1000€ 430€ 360€ 
Superior a 1000€ 520€ 420€ 
Tabela de Mensalidades das Alunas que 
não se enquadram na tabela anterior 

 
681€ 

 
450€ 

 

Nota : Uma família com duas ou mais irmãs que frequentem o IO tem direito a 
uma percentagem de redução da mensalidade, consoante se trate da 1ª irmã 
(10%), 2ª irmã (15%) e 3ª ou mais irmãs (20%) 

9. Como se calcula o rendimento “per capita” mensal? 
9.1. No acto da inscrição é solicitado aos Pais/Encarregados de 

Educação o Modelo 3 do IRS e a Nota de Liquidação do IRS; 
9.2. Através do Modelo 3 do IRS é apurado o número de elementos do 

agregado familiar; 
9.3. Através da Nota de Liquidação do IRS são apurados os valores de 

todos os rendimentos auferidos pelos membros do agregado 
familiar e o valor correcto da colecta líquida; 

9.4. Na Nota de Liquidação do IRS o campo 9 representa o valor total 
do rendimento e o campo 23 as retenções na fonte 



9.5. A fórmula de cálculo será então : 
a) Rendimentos (campo 9) – Retenções na Fonte (campo 23) = X 
b) X : 14 (meses) = Y 
c) Y : (número de elementos do Agregado Familiar) = Z 

9.6. Z corresponderá então ao valor do rendimento “per capita” 
 

10.  Para formalizar a candidatura basta proceder, na internet, ao 
preenchimento do formulário seguindo este link 
http://www.institutodivelas.com/candidatura-online.html 
 

11.  A conclusão do processo de candidatura tem de ser efectuada na 
Secretaria do IO. 
 

12.  As Candidaturas para o Ano Lectivo 2013/2014 estão Abertas  
 

Instituto de Odivelas 

Largo de D. Dinis 2675-336 Odivelas 

Telefone : 21 933 58 42  Telefone Militar : 426245 

e-mail : io.candidaturas@mail.exercito.pt 

site : www.institutodivelas.com 

 

Instituto de Odivelas – CADA VEZ MAIS ALTO!!!!! 
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