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A Escola Municipal de Dança é o novo projeto da Câmara Municipal de 
Mora, que tem como obje�vo essencial proporcionar à população do Con-
celho de Mora, sejam adultos, jovens ou crianças, a possibilidade de 
aprender, experimentar e se introduzirem no meio do movimento expres-
sivo, através do contato direto com a Dança. Na Escola Municipal de Dança 
serão exploradas as modalidades de Danças de Salão, Ballet e Hip-Hop. 
A a�vidade da Escola decorrerá na Casa da Cultura, entre os meses de 
Outubro e Junho. Todas as aulas obedecem às normas impostas pela DGS. 

Por modalidades, o funcionamento das aulas será o seguinte: 

BALLET (2 aulas por semana /60 minutos) - 2ªs feiras e 4ªs feiras
18h00  - 19h00 (até aos 7 anos) | 19h00  - 20h00 (mais de 8 anos)

DANÇAS DE SALÃO (1 aula por semana /120 minutos) - 3ªs feiras  
18h00  - 20h00

HIP-HOP (1 aula por semana /45 minutos) 5ªs feiras
18h30 (5 aos 9 anos) / 19h15 (mais de 10 anos)

A frequência na Escola Municipal de Dança deve ser assegurada mediante 
o preenchimento e entrega de Ficha de Inscrição na Casa da Cultura ou 
através do e-mail geral@cm-mora.pt. O pagamento da mensalidade será 
efetuado no 1º dia de aulas. Os interessados podem inscrever-se a par�r 
dos quatro anos de idade e caso pretendam frequentar mais que uma 
modalidade poderão fazê-lo a par�r dos seis. Importante ter em atenção 
que as inscrições são limitadas e aceites por ordem de entrega.

Mais informações disponíveis em: www.cm-mora.pt 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome  Data Nasc.       /         / 

Morada  

Código Postal  Localidade   

Nº contrib.  

E-mail  Telemóvel  

Pais/Encarregado de Educação 

Mãe  Telemóvel  

E-mail  

Pai  Telemóvel  

Encarr. de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Educação 

 Telemóvel  

E-mail  

Modalidade de Dança  

Danças de Salão Hip-Hop Ballet 

Para os devidos efeitos, declaro que tomei conhecimento das normas de funcionamento 
da Escola Municipal de Dança, (Menores de idade) e autorizo o meu educando(a) a participar 
nas referidas atividades.  

Declaração  

Encarregado de Educação (assinatura) 

Data        /              / 

        

        Par�cipante (maior de idade) 

 

Par�cipante 

Autorizo a recolha e divulgação de imagem


