Número

Nome

Ano

Turma

A preencher por utentes externos
Morada

Cód. Postal

Localidade

Email

Contato Telm

Data Nascimento

Doc. Identif.

Data validade cc

NIF

Nacionalidade

Número Utente

Número Seg.Social

Enc. De Educação

NIF - Enc Educ.

Email - Enc. Educação

Telm. - Enc Educ

Ano

42€

5º | 6º

Ténis de Mesa

35€

5º | 6º

Aquário

Filipe Fernandes

12:40|13:25

Karate Shotokai

44€

5º | 6º

P1

José Costa

Patinagem - Iniciação

45€

5º | 6º

P1

Alexandre Santos

17:00|18:00
Sábado*
12:00 – 13:00

Xadrez

35€

5º | 6º

CR

Nuno Mendes

39€ -1x
54€- 2x

5º | 6º

Luisa Lopes

Artes Plásticas

35€

5º | 6º

Diário Gráfico

35€

5º | 6º

Programação e Robótica

35€

Inglês – Fun Languages

98€

Férias

Academia do Palco

Ac. do Conhecimento

The Project Cooking

56€

5º|6º

Ballet III

50€

5º|6º

Hip Hop II

50€

5º|6º

Broadway Jazz II

50€

5º|6º

Teatro

40€

5º|6º

13€/dia
150 €/anual

5º|6º

Musicentro

Combo
Harmonia Jazz
Formação Musical
Ensemble vocal

16:05|16:55
17:00|17:50

16:10|17:10

16:10|17:10

16:50 | 17:50

16:50 | 17:50

17:30|18:30
17:00 |18:00
17:15 |18:15

16:45|17:30

16:45|17:30

Rita Sanches

Ballet + Dança Contemporânea
+ Broadway Jazz ou Hip Hop

Disciplinas Coletivas

16:55|17:40

12:50|13:30
16:05|16:55
16:05|16:55
16:05|16:55
17:00|17:50
17:00|17:50
17:00|17:50
Online (Material incluído)

17:30|18:30

17:15|18:15

5º|6º

Suplemento Disciplinas Coletivas

16:55|17:40

14:30 | 16:30

Susana Maia

90€

Instrumento/canto (ind. 50 min)

12:40|13:25

16:30|17:30

Margarida Garcez

Curso Vocacional Dança

Preço

13:45 |15:00
Destinado aos alunos que optem por uma formação artística regular e mais intensiva, com
modalidades obrigatórias e participação em apresentações e espetáculos.

Carnaval

28 de fevereiro

Páscoa

11 de abril

Instrumentos

6ª Feira

14:15|15:15

17:00|18:00

5º|6º

5ª Feira
17:00 |19:00

17:00|18:00

16:05 |16:55
17:00|17:50

Margarida Garcez

80€

Instrumento/canto (2 alunos 30min)

4ª Feira

12:40|13:25

Matilde Trocado
António A. Santos

Teatro Musical +
Broadway Jazz

Instrumento/canto (ind. 30 min)

3ª Feira
17:00 |19:00

Mafalda Castella

Curso Vocacional Teatro
Musical

Escola Aberta

2ª Feira

João Melo

Ana Rita Fernandes
Informática
Sérgio F.
5º | 6º
1º ciclo
Ana Carvalho
5º (movers)
Rita Oliveira
Sala 2º
Luísa
Espinho
5º | 6º
ciclo
(Flyers/KETA2)
A definir

Teatro Musical II

Classes de instrumento/canto

Mod.AS.02.08

Local/ Prof.

Sala de Dança

Atividades

Desporto (não federado)

Preço

ArtGym

Cantina

Assinale com uma cruz (x) a atividade e horário em que pretende realizar a inscrição

1 de março

2 de março

12 de abril

13 de abril

Classes de Conjunto (quando isoladas, sem
instrumento ou canto)

Preço

Baixo;
Oboé;
Combo
43€
Bateria;
Piano;
Flauta
Transversal;
45€
* por indicação do professor de instrumento ou canto.
Saxofone;
Guitarra Acústica;
Canto;
** por convite feito a alunos de nível avançado e idade
Guitarra clássica;
130€
Violino (Aluguer - 10€);
superior a 15 anos com Suplemento de Disciplinas
Guitarra elétrica;
Violoncelo
20€
Coletivas ativo.
Clarinete;
(Cada suplemento de disciplinas coletivas inclui um máximo de 2 disciplinas coletivas; O aluno pode acumular
suplementos)
Songwriting (escrita criativa de canções – a partir do 2º
Por indicação*
ciclo)
Por indicação*
Coro
Por indicação*
Produção Multimédia
(a partir do 3º ciclo)
Por convite**
História da Música
(a partir do 3º ciclo)
70€

REGULAMENTO ARTISPORT
1. Destinatários
1.1. As atividades ArtiSport dos Salesianos do Estoril destinam-se a toda a
comunidade educativa e à comunidade externa envolvente.
2. Funcionamento
2.1. As atividades têm Início a 27 de setembro de 2021, terminam a 30 de
junho de 2022 e respeitam as interrupções letivas previstas no calendário
escolar.
2.2. O número de aulas anuais é de, pelo menos, 30 vezes o número de
tempos semanais;
2.3. A Fundação Salesianos não se responsabiliza pelo extravio, roubo ou
estragos de quaisquer objetos que não tenham sido explicitamente confiados
à guarda de pessoa devidamente encarregada para o efeito;
2.4. Por motivos de força maior, a Coordenação Artisport poderá ser
forçada a realizar adaptações ao planeamento das atividades.
3. Inscrição
3.1. As atividades estão abertas a todos os interessados (não é condição
para inscrição nas atividades Artisport a matrícula na escola dos Salesianos do
Estoril);
3.2. As inscrições decorrem desde o dia 14 de setembro até ao final do ano
letivo;
3.3. A inscrição é obrigatória e só poderá ser realizada na secretaria dos
Salesianos do Estoril, presencialmente ou através do endereço
secretaria.estoril@estoril.salesianos.pt;
3.4. É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: ficha de
inscrição preenchida integral e corretamente; modelo de informação de
privacidade e consentimento informado;
3.5. O procedimento de inscrição só é considerado concluído mediante a
receção de toda a documentação necessária e respetivo pagamento das
prestações a liquidar;
3.6. A inscrição pressupõe a permanência na atividade até ao fim do período
de funcionamento da mesma;
3.7. Todas as atividades têm número limite de inscrições e só funcionam se
houver número mínimo.
4. Inscrição no Musicentro
4.1. As inscrições no Musicentro dos Salesianos do Estoril realizar-se-ão
através de formulário online e seguem a seguinte calendarização:
4.1.1. Entre 13 e 15 de setembro, para os alunos que transitam do ano
anterior, os quais serão contactados diretamente pelos professores;
4.1.2. A partir de 16 de setembro, para os candidatos a alunos do
Musicentro.
4.2. Os encarregados de educação dos novos candidatos devem enviar o
pedido, através do email inscricoes.musicentro@estoril.salesianos.pt
indicando o(s) instrumento(s) e classes de conjunto em que se pretendem
inscrever bem como o seu contacto telefónico e o dia e hora preferenciais, a
fim de serem contactados pelo professor certo;
4.3. O professor contacta o encarregado de educação no sentido de acertar
o horário semanal e acompanha todo o processo de inscrição;
4.4. Após aprovação da Coordenação do Musicentro, o encarregado de
educação formaliza a inscrição através do preenchimento do formulário online,
que lhe será facilitado, carregando o comprovativo de pagamento da inscrição
e primeira mensalidade.
5. Pagamentos
5.1. O valor das prestações mensais relativas a cada atividade consta na
respetiva tabela e a inscrição só é efetiva quando se efetua o pagamento;
5.2. No ato de inscrição são cobradas a inscrição e o valor correspondente
ao mês em curso;

5.3. Nenhum aluno pode frequentar o mês seguinte sem que estejam
liquidadas todas as despesas anteriores;
5.4. A mensalidade referente ao último mês de funcionamento não é
cobrada;
5.5. Os alunos externos, não federados, no ato de inscrição pagam um valor
de 32€ que inclui o seguro anual, cuja caução é suportada pelo
inscrito/encarregado de educação.
5.6. Os pagamentos têm de ser efetuados até ao dia 8 de cada mês. Se o dia
8 for sábado, domingo ou feriado, o pagamento terá de ser efetuado no dia útil
anterior;
5.7. Após o dia 8, não tendo havido o devido pagamento do saldo da conta
corrente, haverá um agravamento de 5% sobre a totalidade das despesas em
dívida;
5.8. Se a situação de dívida transitar para o mês seguinte, o agravamento
sobe para 10% sobre o saldo em dívida líquido do(s) valor(es) da(s) taxa(s) de
compensação a dia 8 do mês anterior;
5.9. Na opção pelo pagamento por débito direto beneficia de uma redução
de 1,3% na totalidade da fatura (exceto: inscrição e campos de férias). Os
valores serão descontados no dia 6 de cada mês. Se o dia 6 for sábado, domingo
ou feriado, o débito será efetuado no dia útil anterior.
6. Desistências / Suspensões
6.1. Não serão devolvidas quaisquer importâncias já liquidadas por motivo
de eventuais desistências ou suspensões;
6.2. A desistência da atividade poderá ser realizada pelo próprio (quando
maior de idade) ou pelo encarregado de educação, na secretaria, em
documento próprio, até dia 20 de cada mês, com efeito no mês seguinte;
6.3. A suspensão da atividade poderá ser solicitada pelo próprio (quando
maior de idade) ou pelo encarregado de educação, na secretaria da escola,
mediante apresentação de atestado médico que comprove a impossibilidade
da prática desportiva;
6.4. A ausência sistemática à atividade não implica a desistência, a qual só
será efetiva quando comunicada de acordo com o ponto 7.2;
6.5. Os Salesianos do Estoril reservam-se no direito de não aceitar
desistências que ponham em causa a existência de uma atividade;
6.6. Em qualquer altura do ano e por necessidade de preservação do
ambiente educativo, a Direção dos Salesianos do Estoril pode decidir a
suspensão de frequência da atividade. Esta decisão não é passível de
justificação obrigatória.
6.7. Atendendo à situação excecional causada pela pandemia COVID-19, as
atividades em que a lecionação à distância (regime misto ou não presencial)
seja uma possibilidade e existir acordo entre as partes sobre a mesma, os Pais
ou Encarregados de Educação deverão indicar expressamente essa vontade,
por e-mail, ao respetivo professor da atividade e à secretaria dos Salesianos do
Estoril, continuando desta forma também a ser cobrada a correspondente
mensalidade;
6.8. Nos casos em que não for possível cumprir os objetivos da atividade em
regime não-presencial, a mensalidade do mês seguinte à interrupção não será
cobrada e, caso seja possível, serão compensadas as aulas ou treinos que não
foram realizados por imposição de fatores externos à própria atividade.
7. Regime Geral de Proteção de Dados
7.1. A Informação de Privacidade da Fundação Salesianos e a respetiva
Declaração de Consentimento será entregue no ato de inscrição e disponível
para consulta nos locais de atendimento ao público e sites institucionais.
8. Tomada de Conhecimento
8.1. A assinatura por parte do próprio (quando maior de idade) ou pelo
Encarregado de Educação confirma o conhecimento e aceitação do
Regulamento Geral inserido nesta ficha de inscrição.

Validação do responsável técnico da atividade (caso seja necessária): ______________________________________________________________________
Data em que inicia a atividade: …........... / .............. / ......................
Estoril, .............. / .............. / .......................... O(a) aluno(a) / Encarregado(a) de Educação _____________________________________________________

