Ficha de inscrição 2022/23
Escola Municipal Sabor Artes
ALUNO
Inscrição / Renovação:
Tipo de escalão / Desconto:
Disciplina(s) a que se inscreve:
Nome:
Morada:
Código Postal:
Data de Nascimento:
Telefone:

Localidade:
NIF:
Telemóvel:

Email:

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome:
Profissão:
Email:

Telefone:

Telemóvel:

DISCIPLINAS DE MÚSICA
Bateria | Baixo Elétrico | Canto Individual | Canto Musical | Cavaquinho | Coro Adulto | Combo Jazz |
Combo Rock | Concertina | Acordeão | Coro Infantil | Formação Musical | Guitarra Clássica | Guitarra
Elétrica | Órgão de Tubos | Trompete | Gaita de Fole | Percussão Tradicional | Piano

ARTES PLÁSTICAS
Desenho | Pintura

DANÇA
Ballet | Danças de Salão | Danças Tradicionais
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TABELA DE MENSALIDADES
Inscrição – 15€ (com exceção no ato de renovação de matrícula)
1 Disciplina individual – 15€
2 Disciplinas individuais – 20€
3 Disciplinas individuais – 25€
1 Disciplina de grupo – 10€
2 Disciplinas de grupo – 15€
3 Disciplinas de grupo – 20€
1 Disciplina individual + 1 Disciplina de grupo – 15€
1 Disciplina individual + 2 Disciplinas de grupo – 20€
2 Disciplinas individuais + 1 Disciplina de grupo – 20€
4 Disciplinas (individuais ou grupo) – 25€

TABELA DE DESCONTOS
Desconto Segurança Social – Escalão A (ou 1): 100% para todos os alunos de agregados de
escalão A de rendimento para atribuição do Abono de Família pela Segurança Social, ou pessoas com
rendimento / pensão per capita abaixo de 75% do IAS;

Desconto Segurança Social – Escalão B (ou 2): 50% para alunos de agregados de escalão B de
rendimento para atribuição de Abono de Família pela Segurança Social;

Desconto de Reforma: 100% para alunos que beneficiem de pensão atribuída do regime geral de
segurança social que atinjam a idade legal de acesso à pensão de velhice ou que tendo idade inferior
se encontrem abrangidos por regimes especiais e medidas especiais de antecipação – Segundo o IAS;

Desconto Família: aplica-se unicamente na mensalidade máxima e consiste em que alunos do
mesmo agregado familiar pagarão no máximo 20€ de mensalidade;

Desconto atuação: 100% para todos os alunos de disciplinas de grupo que tenham atuações
representativas da Escola Municipal Sabor Artes durante um período de tempo.
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Nota: os descontos serão reavaliados ao final de 3 meses, e revogados no caso de excesso de faltas
injustificadas e dívidas para com a escola.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O ALUNO:
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Informações:
1) A Escola Municipal Sabor Artes estará aberta para receber inscrições e renovações de matrículas desde dia
20 a dia 23 e de dia 26 a dia 30 de setembro, das 10h às 12h e das 14h às 19h;
2) As inscrições podem ser feitas presencialmente ou por email – sendo que será sempre necessário anexar à
ficha de inscrição a fotocópia do cartão de cidadão, a declaração de cedência dos direitos de imagem e, se
necessário, o documento referente ao respetivo desconto;
3) Para garantir e continuar o desenvolvimento escolar e o aproveitamento do ano anterior, a renovação de
matrícula servirá para garantir uma vaga automaticamente na disciplina – sendo que a renovação terá de
ser feita no período descrito no ponto 1);
4) Para mais informações podem-nos contactar por:
- email: sabor.artes@torredemoncorvo.pt
- Telefone: 938175298

Torre de Moncorvo, ____________ de 2022

Assinatura do Encarregado de Educação

4

