
 

 

A Escola de Belas Artes Pedro Serrenho oferece – descontos especiais aos membros do Clube Novo 
Banco. 

 

BENEFÍCIO: 

• Disciplinas anuais: 
• Isenção do valor da inscrição; 
• 10% de desconto nas 3 primeiras mensalidades da disciplina 

Veja aqui as disciplinas disponíveis: https://www.escoladeartespedroserrenho.com/disciplinas-1 

 

• Ateliers de Férias 
• 10% de desconto por inscrição 

https://www.escoladeartespedroserrenho.com/ateliers-de-ferias-1 

 

Importante:  

• Reserva prévia obrigatória e sujeita a disponibilidade 
 

• Referir o protocolo com o Clube Novo Banco no momento da reserva 
 

• Apresentação obrigatória comprovante de associação (número de sócio) 
 

• Os descontos não são acumuláveis com outras promoções, campanhas e/ou descontos em 
vigor. 
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ATELIERS DE FÉRIAS DE VERÃO 2021: 

Com base na história da 
arte, neste atelier as 
crianças são apresentadas 
ao mundo das Belas Artes. 
Em cada dia é abordada 
uma técnica diferente 
passando pelo desenho, 
pintura, iniciação à gravura 
e escultura.  
 
 

DATAS:  

Julho: de 05 a 09 | de 12 a 16 | de 19 a 23 | de 26 a 30 
Agosto: de 02 a 06 | de 9 a 13 | de 16 a 20 | de 23 a 27 
Setembro: de 30/08 a 03/09 | de 06 a 10 

HORÁRIO: 

Das 10:00 às 17:30 
(os pais podem deixar as crianças na Escola (atelier) a partir das 8:30 e buscá-las até as 18:00 (máximo) 

VALORES: 

• Atelier (5 dias) com almoços: € 150,00 
• Atelier (5 dias) sem almoços: € 120,00 

Materiais necessários: 

• Roupa confortável que possa sujar ou bata; 
• Diário gráfico A5 folha lisa e capa rija; 
• Bloco de papel A3; 
• Tela 30x40cm. 

A escola fornecerá as tintas, pincéis e restantes materiais.  

Máximo 12 crianças | Mínimo 6 crianças 
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Neste atelier os alunos 
ilustrarão um conto 
através da técnica de 
aguarela. As ilustrações 
de cada aluno 
resultarão num 
pequeno livro que será 
impresso e 
encadernado no final 
do atelier. 

 

DATAS: 

Julho: de 12 a 16 | de 26 a 30  
Agosto: de 9 a 13 | de 23 a 27 
Setembro: de 06 a 10 

HORÁRIO: 

Das 10:00 às 17:30 
(os pais podem deixar as crianças na Escola (atelier) a partir das 8:30 e buscá-las até as 18:00 (máximo) 

VALORES: 

• Atelier (5 dias) com almoços: € 150,00 
• Atelier (5 dias) sem almoços: € 120,00 

Materiais necessários: 

• Roupa confortável que possa sujar ou bata; 
• Bloco de papel A3 para aguarela (300g). 

A escola fornecerá as tintas, pincéis e restantes materiais.  

Máximo 6 alunos | Mínimo 4 alunos 
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Dirigido a jovens que 
queiram experimentar 
pintura em tela, este 
atelier oferece espaço 
para o desenvolvimento 
de interpretação de 
ideias próprias para 
além da introdução às 
técnicas base de pintura 
com tinta acrílica. 

 

DATAS:  

Julho: de 05 a 09 | de 19 a 23 
Agosto: de 02 a 06 | de 16 a 20 
Setembro: de 30/08 a 03/09 

HORÁRIO: 

Das 10:00 às 17:30 
(os pais podem deixar as crianças na Escola (atelier) a partir das 8:30 e buscá-las até as 18:00 (máximo) 

VALORES: 

• Atelier (5 dias) com almoços: € 150,00 
• Atelier (5 dias) sem almoços: € 120,00 

Materiais necessários: 

• Roupa confortável que possa sujar ou bata; 
• Tela (s) de formato preferencial ao aluno. 

A escola fornecerá as tintas, pincéis e restantes materiais.  

Máximo 6 alunos | Mínimo 4 alunos 
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