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Actividade

Aluno
Nome
Turma
NIF
Email

———Ass. Aluno————————————————————————————
Encarregado de Educação
Sócio Apest

SIM

NÃO

Nome
Morada
NIF
Tlm
Email

———Ass. Encarregado Educação——————————————————————
Valor (euros)
Sócio

Não Sócio

Inscrição*

5

5

Mensalidade

10

15

*

Meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A inscrição inclui um seguro obrigatório.

Notas:

A realização de qualquer uma destas actividades depende, sempre, de um número mínimo de
inscrições.
Os horários apresentados poderão ser alterados caso tal se justifique assim como poderão ser
criadas mais turmas.
Obs: Assinalar horário alternativo para a actividade pretendida:
——————-

Dia + Hora ————————————————————————————————————————————————————————————

Os Encarregados de educação deverão preencher e entregar esta ficha de inscrição, na recepção
da escola, sem o pagamento. Serão posteriormente contactados para o inicio das “aulas”.
www.ap-est.pt
geral@ap-est.pt
facebook.com/apest.trofa

Clubes de Actividades - APEST
Com os projectos DANÇA, TEATRO e MUSICA a Associação de Pais da Escola Secundaria da
Trofa (APEST) pretende proporcionar a todos os alunos da escola a possibilidade de terem
experiências diferentes dentro do ambiente escolar.
______________________________________________________________________________________

ESTÚDIO DANÇA
As aulas de Dança, com vários estilos de música onde não falta a dança aeróbica, zumba, a
expressão corporal e muita, muita alegria será também uma possibilidade de os alunos da escola
“trabalharem” em grupo de uma forma descontraída mas empenhada para a apresentação do seu
esforço em público. As coreografias a trabalhar serão propostas pela professora, Vânia Oliveira,
em parceria com os elementos do ESTÚDIO DANÇA.
Destinatários: Todos os Alunos da Escola com ou sem experiência.
Orientadora: Vânia Oliveira

-

Horário: Segundas das 18:30 às 19:30

Nota: Serão possíveis outros horários e/ou turmas se necessário
Inscrição: 5 euros (inclui seguro) - Mensalidade: Sócios APEST 10 euros - Não Sócios 15 euros
______________________________________________________________________________________

ESTÚDIO TEATRO
Com os ensaios da ESCOLA TEATRO os alunos terão a possibilidade de trabalharem uma peça
proposta pelo professor, Pedro Graça, num processo de criatividade/responsabilidade conjunta,
adquirindo assim noções básicas do que é o teatro e a interpretação.
Destinatários: Todos os Alunos da Escola com ou sem experiência.
Orientador: Pedro Graça

-

Horário: Terças das 18.30 às 19.30

Nota: Serão possíveis outros horários e/ou turmas se necessário
Inscrição: 5 euros (inclui seguro) - Mensalidade: Sócios APEST 10 euros - Não Sócios 15 euros
______________________________________________________________________________________

ESTÚDIO MUSICA
Com este projecto, será proposto uma criação musical de cariz cultural, social e humano, que
terá na criação de repertório próprio e na formação dos participantes dois dos seus principais
objectivos. O repertório será composto pelo formador, Andre NO, em parceria com os alunos, num
processo de criatividade conjunta, explorando os recursos tímbricos dos diferentes instrumentos
utilizados.
Destinatários: Todos os Alunos da Escola com ou sem instrumento e/ou experiência musical.
Orientador: André Nunes Oliveira

-

Horário: Quintas das 18:30 às 19:30

Nota: Serão possíveis outros horários e/ou turmas se necessário
Inscrição: 5 euros (inclui seguro) - Mensalidade: Sócios APEST 10 euros - Não Sócios 15 euros
______________________________________________________________________________________

Mais informações em : http://ap-est.pt/clubes
www.ap-est.pt
geral@ap-est.pt
facebook.com/apest.trofa

