PRÉ-INSCRIÇÕES SALA DE ESTUDO “DEPOIS DO TOQUE” 17/18
Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação,
A Sala de Estudo “Depois do Toque” da EB2,3 Marquesa de Alorna enquanto projeto tripartido da
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB2, 3 Marquesa de Alorna, Agrupamento de
Escolas Marquesa de Alorna e Educar a Sorrir, continuará a funcionar no ano letivo 2017/2018.
Com base na experiência adquirida desde 2013, preparámos um programa de acompanhamento pedagógico
e atividades lúdicas em áreas de interesse para os alunos do 2º e 3º Ciclos da escola EB 2,3 Marquesa
de Alorna, no espaço escolar, durante o período letivo, bem como interrupções escolares e
férias (ver quadro).
Os objetivos fundamentais da Sala de Estudo são: orientação dos alunos no seu estudo, acompanhamento
na realização de trabalhos e fichas, preparação para os desafios escolares, entre outros.
Horas/dias

Segunda-Feira

Terça-Feira

Quarta-Feira

Quinta-Feira

Sexta - Feira

14h30
17h30

Sala de Estudo

Sala de Estudo

Sala de Estudo

Sala de Estudo

Sala de Estudo

Hip Hop

Desportos de
Defesa Pessoal

Banda de Música
e Coro

Ginástica de
formação

/ Sala Estudo

/ Sala Estudo

/ Sala Estudo

(Guitarra**)

(Guitarra**)

(Guitarra**)

Sala Estudo /
Momento Livre

Sala Estudo /
Momento Livre

Sala Estudo /
Momento Livre

17h45

Futsal

18h30

/ Sala Estudo

/ Sala Estudo
(Guitarra**)
18h30
19h00

Sala Estudo/
Momento Livre

Sala Estudo /
Momento Livre

(atividades extras e agendamento semanal exemplificativo, passível de alterações face ao interesse demonstrado pelos alunos)
* Mínimo de inscrições mensais para possibilitar o funcionamento: 20 alunos.
** Atividade individualizada a desenvolver mediante manifestação de interesse dos alunos.

Valores das mensalidades:

Inscrição

Preço
associado AP

Preço de não
associado

Sala de estudo

€ 62

€ 67

Sala de Estudo + 1
atividade/semana

€ 67

€ 72

Sala de Estudo + 2
atividades/semana

€ 72

€ 77

Sala de Estudo + 3 ou mais
atividades/semana

€ 77

€ 82

+ Valor do seguro (pago com a 1ª mensalidade): 10€

Caso esteja interessado na frequência da Sala, pode efetuar a pré-inscrição até 31 de Julho (com número
de vagas limitadas). Preencha a ficha de inscrição (verso do documento) e envie digitalizada por e-mail
para educarasorrir@gmail.com , através do qual também poderá solicitar os esclarecimentos que
entenda necessários.

EDUCAR A SORRIR

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO
Sala Estudo “DEPOIS DO TOQUE”
EB 2, 3 MARQUESA ALORNA
2017/2018
Inscrição para:

Sala Estudo

14h30 – 19h00

62€/mês
(Associados AP)

Foto
(fotocópia)

1 Ativ. – 67€

Sala Estudo +
Atividades

14h30 – 19h00

2 Ativs. – 72€
3 Ativs. – 77€
(Associados AP)

Nome aluno(a):_____________________________________________________________________________
Morada:_____________________________________________________________ Cód.Postal:_______-____
Data de Nascimento:____/____/____ Idade:_____ Turma:_____
NIF aluno(a):______________ N.º Cartão Cidadão:______________

Nome da Mãe:____________________________________________ Telemóvel:________________________
E-mail:________________________________________________ Profissão Mãe:_______________________
Nome do Pai:_____________________________________________ Telemóvel:_______________________
E-mail:________________________________________________ Profissão Pai:_______________________

Encarregado de Educação: Mãe

□ Pai □ Outro □______________________________________________

Morada (se diferente do aluno):________________________________________ Telemóvel:_____________
NIF:_____________ N.º Cartão Cidadão:____________ E-mail:______________________________________
Contactos telefónicos urgentes:______________________________________________________________

□

□

O aluno tem algum problema de saúde que necessite cuidados especiais: Não
Sim
Qual:________
__________________________________________________________________________________________
Pessoas com quem o aluno pode sair da escola:________________________________________________
(juntar cópias de documento de identificação com fotografia)

Termo de responsabilidade: Eu, _______________________, declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta
ficha de inscrição e assumo a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade devida, consoante a opção, até ao dia 5
de cada mês, a ser efetuado ao representante da Educar a Sorrir na Escola, tendo tomado conhecimento do Regulamento
da Sala de Estudo. Autorizo a captação e exposição de fotografias em que o meu educando apareça, nos meios e suportes
da Educar a Sorrir, no painel da escola, em www.educarasorrir.pt e em trabalhos dos alunos, captadas no âmbito das
atividades.
Data: ___ /___ /____

______________________________________________
(Assinatura Encarregado Educação)

