
APECOTE       
INSCRIÇÃO POR EMAIL 
até dia 27 de setembro 
 

Atividades Extracurriculares 
2021/2022 
1.º CICLO 

 

Atividade 
Horas/ 
Semana 

Custo 
Seguro 
Anual 

Custo/Mês Horário/Início Local 

Yoga para crianças * 45m 

8,00€ 

17,00€ 
6.ª feira 

das 17.15h às 18h 
8 de outubro 

Sala ao lado do 3º A 

Viola * 60m 25,00€ 

3.ª feira 
das 16.30h às 17.30h 

ou 
das 17.30h às 18.30h 

12 de outubro 

Sala em frente à 
Capela 

Cavaquinho * 
(não precisam de adquirir 

o instrumento) 
50m 25,00€ 

5.ª feira 
das 17.15h às 18.05h 

7 de outubro 

Sala em frente à 
Capela 

Programação * 50m 18,00€ 
2.ª feira 

das 17.15h às 18.05h 
4 de outubro 

Sala de TIC 

Piano * 
Aula Individual 

45m 
 

45,00€ 

Continuação-marcar 
horário na secretaria 
até 27/09, iniciação-
marcar de 28/09 a 

30/09 

Sala de Música e sala 
ao lado da Música 

Violino * 
Aula Individual 

45m 
 

45,00€ 
Dia e hora a 

combinar com a 
professora 

Sala ao lado da Capela 

Mandarim * 1 35,00€ 
4.ª feira das 17,15h 

às 18,15h  
6 de outubro 

Sala em frente à 
Capela 

Sala de Estudo3x/semana 
mais Prolongamento de 

horário 5x/semana 

 
5x 

 

 
20,00€ a) 

2.ª a 6.ª feira 
das 16.30h às 19h 

1 de setembro 

Sala de aula / Recreio 
/ Sala de acolhimento 

Prolongamento de horário 5x 20,00€ a) 
2.ª a 6.ª feira 

das 17.30h às 19h 
1 de setembro 

Recreio / Sala de 
acolhimento 

Sala de Estudo 3x45m 12,00€ a) 
16,30h às 17,15h 

4 de outubro 
Sala de aula 

Inglês 
International House Braga 

2 vezes 
por 

semana 

Inscrição e pagamento no 
IHBraga 

outubro 
Sala de aula no 

Colégio Teresiano 

 

*Nestas actividades, é obrigatório o uso de máscara. 
Os horários estão sujeitos a alterações. 
As atividades só se iniciam se houver um número de alunos que o justifique. 
 

a) Quando as atividades extracurriculares coincidirem com o período do prolongamento de 
horário/sala de estudo, o valor mensal não será pago na totalidade. O pagamento será de acordo 
com os dias de utilização na semana do respetivo prolongamento de horário/sala de estudo. 
 

Todo o aluno tem de ter seguro escolar extra nas atividades. 
Nota: cada aluno paga o valor de 8,00€ anual mesmo que tenha mais do que uma atividade. Esse valor é 
acrescido na mensalidade de outubro. 
 

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. 

 
Em caso de desistência, o encarregado de educação comunicará o facto à secretaria do colégio, antes do início 
do próximo mês. 


