Escola de Desportos Coletivos
ESCALÕES ETÁRIOS
Sub-8: dos 6 aos 7 anos

Sub-10: dos 8 aos 9 anos

Sub-12: dos 10 aos 11 anos

Sub-14: dos 12 aos 13 anos

Sub-16: dos 14 aos 15 anos

Sub-18: dos 16 aos 17 anos

Adultos: ≥ 18 anos

Novas inscrições são obrigatórias nos horários dos escalões etários a que corresponde o ano de nascimento. A inscrição ou alterações de inscrição em escalões diferentes dos que
correspondem à idade, necessitam obrigatoriamente de parecer favorável dos professores e autorização do coordenador da Escola de Desportos Coletivos. Para efeitos de renovação, é
possível efetuar inscrição no escalão acima, se já lá estava inscrito anteriormente. Por outro lado, se transita de escalão devido à idade, tem de se inscrever no escalão que lhe corresponde.

Escalão etário

Tempo

FUTSAL

Sub-8 e Sub-10

60'

Sub-12 e Sub-14

60'

Sub-18 e Adultos

90'

Escalão etário

Tempo

HORÁRIOS

FUTEBOL

Sub-8, Sub-10, Sub-12
Sub-14 e sub-16
Sub-18 e Adultos

60'

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado
10h30
11h30
19h00

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado
18h00

18h00

19h00

90'

10h00
19h00

11h00

Observação:
Todas as aulas/treinos funcionam com número minimo de alunos inscritos. As classes que não atinjam este número serão encerradas ou mudam de horário.

Descontos:

PREÇOS / mês:
Futsal e Futebol
Aulas 60'

Aulas 90'

Outros

frequência
semanal

Outros

20 €

« 1x/sem »

25 €

25 €

« 2x/sem »

30 €

Funcionários Docentes e Não Docentes do Ensino Superior e Alumni da
ULisboa (1)
(1)

Alumni ULisboa:

Estudantes do Ensino Superior

- 15% no valor da Adesão e Mensalidades de atividades,
sobre o preço de "Outros Utentes";
inscrição obrigatório numa Associação Alumni
(https://www.ulisboa.pt/info/associacoes-de-alumni-da-ulisboa)
- 30% no valor da Adesão e Mensalidades de atividades,
sobre o preço de "Outros Utentes";

Para usufruir destes descontos é obrigatório no mometo da inscrição e pagamento fazer prova do tipo de utente em causa.
Descontos: 5% - 6 meses; 10% - 12 meses; sem alteração contratual, durante o período pago.
Ou seja, sem direito a reembolso, créditos, suspensões ou cancelamentos futuros.
EULisboa 09-04-2021

Local
Polidesportivo
Nº2

HORÁRIOS

Local
Relvado
Sintético Nº3

Observações:

Sub-07: dos 5 aos 6 anos

