
APEE/CAF - COMUNICAÇÃO AOS PAIS E EE 

Atividade - Aulas de Capoeira na EB1 

À semelhança dos anos anteriores, vimos informar que mantemos a parceria com o monitor de Capoeira, 

Mestre Júlio Sargento.  

Neste sentido, apresentamos as características destas aulas: 

● Uma aula por semana, com um custo mensal de 10€; 

● Aula à 3ª feira. Será tomada nota da ordem da entrega da inscrição para colocação na turma, com um 

máximo de 30 alunos. Há hipótese de inscrição em lista de espera; 

● Período das aulas: 16 outubro a 26 de junho; 

● As aulas terão a duração de 45 minutos;  

● As aulas terão início às 17h45 e terminam às 18h30, no ginásio da EB1;  

● Estão abertas as inscrições. Número de vagas limitado. 

 

 

Tomei conhecimento, e aceito o exposto na inscrição nas 

Aulas de Capoeira do meu educando: 
 

Aluno ______________________________________________________________________ Ano ___ Turma____ 

Encarregado de Educação _______________________________________________________________________ 

 

Oeiras, _____________________ de 2018 
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