
SAGRADO TÉNIS

NORMAS ADMINSTRATIVAS
Na primeira mensalidade da AEC – SAGRADO TÉNIS acresce o valor da mensalidade do mês de Julho de 2016.

Inscrições e escolha do horário na secretaria do balcão da secção desportiva do IST (junto à entrada da piscina – piso -1 do pavilhão),
dias úteis das 14h às 21h. Sábados das 8h30 às 13h30.

O Colégio organizará o acompanhamento dos alunos (5 anos, 1ºCEB e 2ºCEB) às aulas de ténis se os encarregados de educação
necessitarem. Os pais/encarregados de educação devem preencher a inscrição na secretaria do colégio, depois da escolha do
horário no IST (a saída do CSCM decorre sempre 15 minutos antes do inicio da aula). Durante o mês de Julho o Colégio não se
responsabiliza pelo acompanhamento.

Início das AEC a 16 de setembro de 2015, términus (com acompanhamento do colégio) a 24 de junho de 2016.

Pagamento da 1º mensalidade no mês de outubro 2015.

A inscrição numa atividade pressupõe a permanência na mesma até ao fim do ano letivo em curso. A desistência poderá ser feita
pelo Encarregado de Educação na Secretaria do Colégio, até dia 15 de cada mês, com efeito no mês seguinte. Qualquer ausência
sistemática à atividade não implica a desistência a qual só será efetiva quando comunicada por escrito, pelo Encarregado de
Educação, nos respetivos serviços.

O colégio reserva-se no direito de alterar qualquer AEC (dia/hora) no decorrer do ano letivo, tendo em conta os ajustes nos horários
curriculares, número de alunos inscritos e/ou outros.

O presente regulamento é válido para todas as AEC sem exceção.

SAGRADO TÉNIS

Valor 
Mensal

1x Semana 2x Semana 3x Semana

36,00€ 55,00€ 75,00€

destinatários 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Professor

SAGRADO TÉNIS

Campos Instituto 
Superior Técnico 

(IST)
1º ao 12º ano

15h00/16h00

(de acordo 
com o 

horário/dia)

16h00/17h00 16h00/17h00 16h00/17h00 16h00/17h00 16h00/17h00

17h00/18h00 17h00/18h00 17h00/18h00 17h00/18h00 17h00/18h00

18h00/19h00 18h00/19h00 18h00/19h00 18h00/19h00 18h00/19h00


