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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ATL – PRÉ-ESCOLAR 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A)                                  (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 

Nome do(a) Educando(a)   

 
Data de Nascimento   -   -                    Idade _________ 

 
Ano  Turma    

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO 

 

Nome  Grau de Parentesco   

 
Email   

 
  

 
Telemóvel  Telemóvel Alternativo   

  

Inscrição e Pagamento até ao 1.º dia útil de cada mês. 

O ATL funciona das 15h30 às 18h00. 

 

INSCRIÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 

 
 ATL + 2 Atividades – 60.500,00 Kz/mês 

O pacote ATL + 2 ATIVIDADES à escolha inclui os seguintes serviços:  

- Atividades lúdico-pedagógicas 

- Atividades de exploração livre 

- 2 Atividades à escolha, 2x semana, 45 minutos. 
 

Coloque por ordem de preferência a atividade que pretende escolher (1 ao 3): 
 

     Futebol         Capoeira          Ballet           
   
Cada atividade extra tem a duração de 45 minutos, duas vezes por semana, das 15h45 às 16h30 
ou das 16h30 às 17h15 ou das 17h15 às 18h00. 

 Atividades Extra 18.000,00 Kz/mês ou 25.000,00 Kz/mês (cada) 

Selecione a(s) atividade(s) extra que pretende.  

Natação(25.000,00 Kz/mês) Piano(25.000,00 Kz/mês) Karaté(18.000,00 Kz/mês) 

          1x semana, 90 min                        1x semana, 45 min                 2x semana, 45 min 
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Nota 1: Os alunos que usufruem do transporte escolar pagarão um valor extra mensal à empresa 

de transporte caso necessitem de transporte às 18h00 (o Encarregado de Educação deverá 

contactar a empresa). 

Nota 2: Caso opte pelo pacote de ATL e incluir atividades extras, o preço de cada atividade extra 

terá um abatimento de 4.000,00Kz/mês. 

Nota 3: No site da Escola Camilo Castelo Branco (http://eccb.school) poderá consultar todas as 

informações no que diz respeito a horários das atividades, do equipamento necessário para as 

atividades desportivas, bem como, do Regimento e Projeto de ATL. 

Nota 4: O horário de atendimento do ATL ao Encarregado de Educação será comunicado por 

e-mail pela Coordenadora do ATL. 

Nota 5: Para qualquer esclarecimento poderá aceder ao site da ECCB e utilizar o contacto de 

e-mail do ATL (atl@eccb.school). 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

O abaixo-assinado, declara sob compromisso de honra, que são verdadeiras as informações 

constantes deste formulário. 

Data: ___ - ____ - _________                                                                O(A) Encarregado(a) de 

                   Educação:______________________ 

 
 A preencher pela Secretaria 

 
Valor da mensalidade: ___________________ Kz (Kwanzas) 
 
Meio de pagamento:  Dinheiro        Transferência Bancária         Multicaixa 
 
 
 
Data de Inscrição: ____ - ____ - _______               
 
O(a) Técnico(a): ______________________ 
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