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Curso de Dança de Páscoa 

 

Attitude Academia de Artes 

Rua Óscar da Silva, nº107, 4200-213 Porto 

Telefone: 961 902 001 

geral@attitudeacademiadeartes.com 

 

Data 

26 a 29 de março de 2108 (2ª a 5ª) 

Horário 

09h00 – 12h30 e 14h00 – 17h00 

 

Planificação 

4 aulas de 1h30 cada por dia de 4 disciplinas diárias: Dança Clássica, Dança 
Contemporânea, Progressing Ballet Technique, Bollywood 

 

Professores 

João Pedro Pinto 

Ana Sofia Faria 

Joana Rodrigues 

Kritika Kandur 

 

Valor 

4 disciplinas - 120€ 

Valor por disciplina -  35€ 

Almoço e lanche (4 dias): 20€ 

Coachings: 25€ cada

 

Data limite de inscrição 

23 de março de 2018 
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Informações adicionais 

 

A Academia reserva-se o direito de ajustar alguns horários e alterar alguns 
professores. 

Para que o curso decorra será necessário um número mínimo de alunos pelo que 
se tal não acontecer a escola informará, com a maior brevidade possível, os 
alunos inscritos e devolverá a inscrição. 

 

Para efetivar a inscrição a mesma deverá ser enviada por email para 
geral@attitudeacademiadeartes.com, devidamente preenchida e acompanhada 
do comprovativo do pagamento de 50% do valor do curso. Os restantes 50% e os 
valores opcionais, tais como a alimentação e os coachings, deverão ser liquidados 
no 1º dia do curso. 

IBAN para pagamentos por transferência bancária 

PT50 0007 0000 0037 0818 48823 

 

Os professores que tenham alunos inscritos no curso podem assistir gratuitamente 
às modalidades respetivas. 

Os professores que pretendam assistir ao curso, sem trazer alunos, pagam 50% do 
valor da modalidade a que pretendam assistir. 

 

Não será permitida a entrada de alunos após o início de cada aula, bem como se 
não se fizerem acompanhar de todo o material necessário. 

Aconselha-se portanto que todos os alunos cheguem, pelo menos, 15 minutos 
antes da aula. 

 

Os coachings serão feitos depois das 17h e os alunos interessados serão 
contactados para marcação do dia e para outras questões práticas relacionadas. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Aluno 

Nome:____________________________________________________________ 

Data de nascimento:_______________________Telefone:__________________ 

E mail:___________________________________________________________ 

Nº de Contribuinte:_________________________________________________ 
 

Encarregado de Educação 

Nome:____________________________________________________________ 

Telefone:__________________E Mail:_________________________________ 
 

Situação clínica de relevo que pretenda mencionar. (exemplo: asma)____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Inscrição 

Curso completo – 120€ 

3 modalidades – 105€ 

Quais:_________________________ 

2 modalidades – 70€ 
Quais:_________________________ 

1 modalidade – 35€ 
Qual:__________________________ 

Almoço e lanche – 20€ 

Coaching – 25€ 

Assinalar opções pretendidas 
 

Assinatura do Encarregado de Educação 
Eu, encarregado de educação do aluno acima inscrito declaro que li e entendi as condições de 
funcionamento do Curso de Páscoa da Attitude Academia de Artes, a realizar entre os dias 26 
e 29 de março de 2018. 

__________________________________________________________________________ 


