Escola de Música do Colégio Moderno – Regulamento Administrativo
1.

Ao fazer ou renovar a matrícula, o aluno pagará no ato da inscrição a importância de 130€,
que inclui o seguro escolar, quantia essa não reembolsável.
Nenhum aluno poderá renovar a sua matrícula sem que todas as situações devedoras
anteriores sejam integralmente regularizadas

2. As anuidades correspondentes a cada um dos cursos são divididas em 10 prestações.
3. O pagamento da anuidade será feito, em função da opção efetuada, nos termos seguintes:
a) Mensalmente, até ao dia 5 de cada mês;
b) Em três prestações até aos dias 5 de outubro, 5 de janeiro e 5 de abril, respetivamente,
beneficiando de um desconto de 1%.
c) Numa só prestação, até ao dia 30 de setembro, beneficiando de um desconto de 2%.
Caso não opte pelo regime das alíneas b) ou c) ou de cumprimento deficiente da opção
anual ou trimestral, considera-se aceite a adesão ao pagamento mensal, aplicando-selhe o regime respetivo.
4. O montante das prestações mensais é definido em função do curso pretendido e consta
de uma tabela própria sujeita a eventuais correções, fruto de ajustamentos salariais
imperativos ou ditados por motivos legais.
5. O não cumprimento pontual da obrigação de pagamento das prestações, implica uma
penalidade (de 5% da quantia em dívida do dia 6 ao dia 15 e de 10% do dia 16 ao dia 31), para
além da suspensão automática do aluno da frequência da Escola de Música do Colégio
Moderno a partir do 1.° dia do mês seguinte.
6. A desistência da frequência da Escola de Música do Colégio Moderno só poderá ser feita
até ao final do 1.º Período e apenas se tornará efetiva quando comunicada por escrito à
Direção com, pelo menos, vinte dias de antecedência mantendo-se até esse momento
todas as obrigações decorrentes da matrícula. É obrigatória a liquidação integral da
prestação correspondente ao mês em que a saída do aluno se concretizar.
7. Os prejuízos causados pelos alunos da Escola de Música do Colégio Moderno, em saídas ao
exterior ou em qualquer objeto que pertença aos colegas ou à Escola, serão reparados à
sua conta, individualmente ou coletivamente, conforme os casos.
8. O Colégio não se responsabiliza por objetos cuja guarda não lhe tenha sido confiada.
9. Em caso de acidente ou doença, a Escola tomará imediatamente as providências que a
situação requerer e dará, logo que possível, conhecimento da ocorrência à família.
10. A tabela que foi estabelecida de acordo com os Contratos Coletivos de Trabalho vigentes,
contribuições e custos de vida, entrará em vigor no início das aulas. Porém, se durante o
ano letivo forem alteradas as condições que a determinaram, as verbas serão atualizadas.
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Escola de Música do Colégio Moderno
Estrutura e organização dos Cursos
Curso Preparatório: Violino, Viola, Violoncelo
Destinado a alunos com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos (pré-escolar)
Aula Individual de Instrumento – 2x30 minutos por semana
Aula de Conjunto quinzenal – 30 minutos
Curso Preparatório: Piano
Destinado a alunos com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos (pré-escolar).
Aula Individual de Instrumento – 2x30minutos por semana.
Curso de Iniciação: Violino, Viola, Violoncelo e Piano
Destinado a alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos (1.º ciclo).
4 níveis de aprendizagem.
Aula Individual de Instrumento – 2x30 minutos ou 1x60 minutos por semana.
Aula de Iniciação Musical – 1x60 minutos por semana (prática coletiva).
Aula de Coro – 1x60 minutos por semana (prática coletiva).**
Aula de Conjunto quinzenal para os alunos de instrumentos de cordas*
* Aulas realizadas aos sábados de manhã – destinadas a alunos de Violino, Viola e Violoncelo.
** Disciplina opcional para os alunos dos Instrumentos de Cordas, a partir do 3.º grau

Curso Geral: Violino, Viola, Violoncelo e Piano
Destinado a alunos com mais de 9 anos de idade (2.º e 3.º ciclo)
5 graus de aprendizagem
Aula Individual de Instrumento – 1x60 minutos por semana
Aula de Formação Musical – 1x90 minutos por semana (teórica coletiva)
Aula de Coro – 1x60 minutos por semana (prática coletiva).**
Aula de Orquestra – 1x120 minutos por semana (prática coletiva).***
Aula de Conjunto – quinzenal.*
* Aulas realizadas aos sábados de manhã – destinadas a alunos de Violino, Viola e Violoncelo.
** Disciplina opcional para os alunos dos Instrumentos de Cordas, a partir do 3.º grau
*** Aula destinada aos alunos de Violino, Viola e Violoncelo.

Curso Complementar
Destinado a alunos com mais de 14 anos de idade (ensino secundário).
3 graus de aprendizagem.
Aula de Instrumento – 1x60 minutos por semana
Aula de Formação Musical – 1x90 minutos por semana (teórica coletiva).
Aula de Música de Câmara – 1x60 minutos por semana (prática coletiva).
Aula de Análise Musical – 1x90 minutos por semana (teórica coletiva)
Aula de História da Música – 1x90 minutos por semana (teórica Coletiva)
Aula de Orquestra (1x120 minutos por semana (prática coletiva).

Aula de conjunto quinzenal.*
*

Aulas realizadas aos sábados de manhã – destinadas a alunos de Violino, Viola e Violoncelo.

Curso Livre
Destinado a todos os alunos com mais de 14 anos de idade.
Aula individual de instrumento – 1x60 minutos por semana.
Independentemente do nível frequentado, as aulas de instrumento são de uma hora
semanal, podendo repartir-se por dois blocos de 30 minutos.
Qualquer que seja o curso frequentado, é obrigatória a aprovação a todas as disciplinas.
Transferências de curso ou desistências só podem ser efectuadas até ao final do
primeiro período.
O calendário escolar está de acordo com as definições de períodos letivos definidos
pelo Ministério da Educação.
Nos períodos de interrupção escolar – férias ou feriados estabelecidos por lei –
a Escola de Música encontra-se fechada.
Os alunos externos candidatos aos cursos Geral e Complementar têm de fazer prova
de instrumento e Formação Musical.

Tabela de Preços – Cursos e Mensalidades
Curso Livre – sem idade limite
Curso Preparatório de Piano, dos 3 aos 6 anos
Curso Preparatório de Cordas, dos 3 aos 6 anos (Prevê Aula de Conjunto Quinzenal)
Curso de iniciação, dos 6 aos 9 anos
Curso Geral – 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º Graus
Curso Complementar – 6.º, 7.º e 8.º Graus
Tabela de Preços – Opções e Mensalidades
Aulas de Conjunto, para alunos do Curso Livre
2 horas de Instrumento/semana
2.º Instrumento

120€
120€
150 €
170€
180 €
210 €

Mensalidade + 40€
Mensalidade + 115€
Mensalidade + 70€

