
 

 

 
 
Circular n.º 06/T–17/18                                                                                ESCOLA DE TÉNIS 

 
 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação: 
 

A Escola de Ténis, com mais de 25 anos de experiência na organização de férias desportivas, 
vai realizar dois estágios nas férias escolares da Páscoa: na 1ª semana de 26 a 28 de março e na 
2ª semana de 3 a 6 de abril, de acordo com o horário que consta no verso. 

A fim de procedermos atempadamente à organização das referidas atividades e caso esteja 
interessado, solicitamos o preenchimento e devolução da ficha de inscrição à Secretaria 
Administrativa do Colégio, até ao dia 22 de março, acompanhada do valor correspondente. 
 
Regulamento: 
1. As inscrições provisórias decorrerão de 5 a 22 de março; 
2. As férias desportivas só terão lugar se houver o mínimo de 5 inscrições e o número máximo de 

participantes não poderá ultrapassar os 25; 
3. O pagamento correspondente à inscrição efetuada será feito na Secretaria Administrativa do 

Colégio. 
4. Nenhuma inscrição provisória será reembolsável, salvo por motivos imputáveis aos serviços do 

colégio;     
5. A necessidade de adaptar o programa das férias desportivas às condições atmosféricas (chuva) 

poderá obrigar à introdução de algumas alterações. Respeitar-se-á, porém, a natureza e o 
espírito das atividades apresentadas; 

6. Os alunos deverão comparecer com o equipamento adequado às atividades programadas 
(calçado desportivo, fato de treino, fato de banho, etc.); 

7. Poderão trazer bicicleta logo no início das férias desportivas, sendo obrigatório, para motivos de 
segurança, a utilização de capacete; 

8. O horário das atividades deverá ser escrupulosamente respeitado para assegurar o seu normal 
funcionamento.  

Meleças, 05 de março de 2018. 
 
DESTINATÁRIO: Encarregados de Educação dos alunos inscritos na Atividade de Ténis.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Anexo da Circular n.º 06/T – 17/18 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO: FÉRIAS DESPORTIVAS DE TÉNIS NA PÁSCOA 

 

_____________________________________________________ deseja inscrever o aluno  
(Nome do Encarregado de Educação) 

_________________________________________________, do ____º ano, turma ____, no 
Estágio de Ténis, na seguinte modalidade: 
1ª semana: 26 a 28 de março (3 dias)           2ª semana: 3 a 6 de abril (4 dias) 
 
Ténis com alimentação:             81,3 €              Ténis com alimentação:    108,4 € 

Ténis sem alimentação:          57 €     Ténis sem alimentação:         76 € 

2 semanas: (7 dias)                                                    
Ténis com alimentação:           179,7 €        O Encarregado de Educação 
Ténis sem alimentação:              123 €                                                                                                                                         

____________________________ 

(A alimentação inclui lanche da manhã + almoço + lanche da tarde) 

Data: ____ /____/2018 


