
 

APECOTE      

PREENCHER E DEVOLVER NA SECRETARIA 

ATÉ AO DIA 26 DE SETEMBRO 
 

 

 

Atividades Extracurriculares  

Ficha de Inscrição – 2018/2019 

Pré-Escolar 

 

Atividade Horas/Semana 
Custo/Anual 

Seguro 
Custo/Mês Horário/Início 

   Hip Hop/Dança Infantil 45m 

8,00€ 

15,00€ 
4ª feira às 16.45h 

3 de outubro 

Futsal 1 15,00€ 
3ª feira às 16.30h 

2 de outubro 

Karaté 45m 16,00€ 
2ª feira às 16.30h 

1 de outubro 

Mini-Ténis 

4 e 5 anos 
30m 15,00€ 

5ª feira às 16.45h 

4 de outubro 

Yoga para crianças 45m 17,00€ 
5ª feira às 17.00h 

4 de outubro 

Prolongamento de 

horário 
7,5  15,00€ 

2ª a 6ª feira das 17.30h às 

19.00h 

 

As atividades só se iniciam se houver um número de alunos que o justifique. 
 

Todo o aluno tem que ter seguro extra nas atividades.  

Nota: cada aluno paga o valor de 8,00€ anual mesmo que tenha mais do que uma 

atividade e esse valor é acrescido na primeira mensalidade ou pago na secretaria. 
 

O pagamento da(s) atividade(s) é feito no início de cada mês até ao dia 10 por 

transferência bancária, junto ao valor da mensalidade do Colégio. 
 

As atividades iniciam-se no dia 1 de outubro de 2018 e terminarão no final de junho 

de 2019. 
 

Em caso de desistência, o encarregado de educação comunicará o facto à 

secretaria do colégio, antes do início do próximo mês. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Atividade Extracurricular 2018/2019 

 

Nome do Aluno(a)____________________________________________________________________________ 

 

Sala da Educª ___________________Atividade(s) escolhida(s) ____________________________________ 

 

 

Data _____/_____/_____ Assinatura do Enc. de Educação _______________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

Atividade Extracurricular - BALLET 

Ficha de Inscrição – 2018/2019 

 

 

Atividade Horas/Semana 
Custo Seguro 

Anual 
Custo/Mês 

Local/Início das 

aulas 

BALLET (Baby 3, 4 anos 

e 5 anos) 
1 8,00€  18,00€ 

Sala de Ballet 

17 de setembro 

 

HORÁRIO 

 

Horas 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

12.45h Baby ¾ anos Baby 5 anos    

 
Os horários estão sujeitos a alterações. 

 

Todo o aluno tem que ter seguro extra nas atividades.  

Nota: cada aluno paga o valor de 8,00€ anual mesmo que tenha mais do que uma atividade e esse 

valor é acrescido na primeira mensalidade ou pago na secretaria. 

 

O pagamento da atividade é feito ½ de setembro, outubro a junho no início de cada mês até ao dia 

10, por transferência bancária, junto ao valor da mensalidade do Colégio, o valor de setembro é pago 

metade do custo/mês juntamente com o pagamento de outubro. 

 

Em caso de desistência, o encarregado de educação comunicará o facto à secretaria do colégio, 

antes do início do próximo mês. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atividade Extracurricular 2018/2019 

 

BALLET 

Nome do Aluno(a)___________________________________________________________________ 

 

Ano/Turma_____________  Grau ________________ 

 

Data ____/____/____ Assinatura do Enc. de Educação ____________________________________ 

 


