
 

Associação de Pais EB 2,3 Marquesa de Alorna 
Ficha de Pré-Inscrição Clube de Dança 2012/2013 

Dados Pessoais 
Nome do Aluno ______________________________________________________________ 

Idade ______ Ano_______ Turma________ 

Nome do Encarregado de Educação _____________________________________________ 

Telefone ________________________ E-mail _____________________________________ 

 

 
         Hip-Hop 

 
 
         Dança Contemporânea 

 

                        3ªf        4ªf           6ªf  das 16.30/17.30 
 
                       2ªf      3ªf      4ªf      5ªf       6ªf  das  17.30/18.30 
 
                           1 x semana              2 x semana  

(assinale a preferência do seu educando para frequência e horário das aulas)  
 
NOTA: Os horários indicados são as disponibilidades existentes, posteriormente será contactado 
para lhe darmos os horários definitivos mediante as inscrições existentes. 

 
Inscrição: € 2,50 
Mensalidade: € 10,00 1 x por semana para Pais e EE associados – 2 x por semana: € 15,00 
Mensalidade: € 15,00 1 x por semana para não associados - 2 x por semana: € 20,00 
 
(no ato de inscrição deve pagar o valor da inscrição e os 15 dias correspondentes à mensalidade de 
fevereiro e os 15 dias referentes à mensalidade de junho) 
 
Todos os pagamentos deverão ser efetuados até ao dia 8 de cada mês. 
 
Deixe a sua ficha e o seu pagamento num envelope fechado dirigido à APMA na nossa caixa do 
correio que está na entrada da escola. 
 
O Clube de Dança só funcionará se tiver pelo menos 20 alunos inscritos. 
 
Declaro que autorizo a exposição de fotografias, quer no painel da escola, quer no site www.apeema.com, 
onde o meu educando apareça, captada no âmbito das atividades escolares e dos clubes em que se inscreva. 
Autorizo também, desde já, que as fotografias, imagem e voz do meu educando integrem o DVD que poderá 
eventualmente ser gravado no âmbito das atividades escolares e dos clubes em que se inscreva e que se 
destina exclusivamente a ser divulgado para recordação da escola e das atividades em que participou. 
 

 
Assinatura do EE _____________________________________________ 
 

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

Recebemos de ________________________________________________________, respeitante ao 

Aluno(a) _________________________________________________, a quantia de ___________ 

referente à inscrição do Clube de Dança e às mensalidades das aulas de fevereiro e junho de 2013. 

 

 

   

       

  

http://www.apeema.com/

