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Inscrição Ano Letivo de 2020-2021 
 

Boletim do(a) associado(a) Nº__________ 
 

Nome:_________________________________________________________________________________ 
Morada:________________________________________________________________________________ 
Código Postal:_________- _____________ Localidade:________________________________________ 
Data de Nascimento:_____/_____/______ Naturalidade (Freguesia):_____________________________ 
Concelho:___________________________ NIF:___________________ BI/CC:____________________ 
Data de Emissão:______/______/_______ Arquivo:__________________________________________ 
Profissão:___________________________ Habilitações Literárias:_______________________________ 
Telefone:________________ Telemóvel:________________ Email:_____________________________ 

 
☐ Declaro que autorizo a utilização dos meus dados pessoais para uso exclusivo da ARPE/USFCR e que fui 

informado/a de que posso, a qualquer momento, solicitar a sua alteração, destruição ou eliminação. Declaro, ainda, 
que aceito ser contactado pelos meios disponibilizados, para ser informado de assuntos do meu interesse. 

 
DISCIPLINAS QUE PRETENDE FREQUENTAR (assinalar com X) 

 

DISCIPLINAS CURRICULARES  OBSERVAÇÕES PROFESSORES/FORMADORES 

ARPE & CANTO *   Henrique Leal / Reinaldo Amarante 

Ateliê de Pintura (Cerâmica e grafite)   Maria Antónia Sousa 

Ateliê de Pintura (Óleo)    Maria Elisete Reis 

Arraiolos   Maria Filomena Inocêncio 

Clube de Leitura   Liliana Violante Mineiro 

História da Arte   Henrique dos Reis Leal 

Informática Iniciação e Nível I   José Maria Rainha Estêvão 

Informática Nível II   Vitor Silva Mineiro 

Língua e Cultura Portuguesas   Maria José Bráz 

Língua Inglesa – II   Liliana Violante Mineiro 

Língua Inglesa - III   Liliana Violante Mineiro 

Língua Inglesa – III **   Jacinta Maria Magalhães 

Psicologia   Ângela Maria Pinto 

Teatro ***    

Yoga****   Ana Veríssimo 
 
* A inscrição no grupo de cantares ARPE & CANTO está aberta gratuitamente a todos os associados da ARPE, mas implica 
o pagamento único de um seguro de acidentes pessoais, no valor de 6€. 
** Só para alunos já inscritos nesta disciplina 
*** Ainda não confirmado 
**** A disciplina de YOGA é extracurricular pelo que a mesma requer pagamento extra e informação adicional que deve 
requerer nos serviços administrativos. 



Observações: No presente ano letivo de 2020/2021, a lecionação de cada uma das disciplinas acima listadas, 
está sujeita a um número mínimo e máximo de inscrições. A frequência de aulas na USFCR implica o 
pagamento, no ato da matrícula, de uma inscrição no valor único de 25 €, acrescido de 6€ referente a um 
seguro anual, de acidentes pessoais, obrigatório. Uma vez inscrito, o aluno pagará, ainda, excecionalmente 
no presente ano letivo, uma mensalidade de 5€ durante nove meses (outubro a junho inclusive), 
independentemente do número de disciplinas que frequente. Para mais detalhes os alunos devem consultar 
o Artigo 10.º do Regulamento Interno da USFCR.  
 

☐ Declaro que fui informado de que, previamente à minha inscrição na USFCR, devo aconselhar-me com 
o meu médico de família sobre a oportunidade da mesma.   
 
NOTA: No ato da inscrição, as quotas em atraso, se as houver, devem ser regularizadas, bem como todos 
os pagamentos em falta relativos ao ano letivo anterior. 
 
 
 

Torres Novas. ______ de __________________ 20___ 
 

Assinatura ____________________________________________________ 
 

Pel´A Direção___________________________________________________ 


