
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO - Ano letivo 2017/2018 

 

Inscrições 

1- A Escola de Música Crescendo admite alunos a partir dos 3 anos de idade. As inscrições estão 
abertas todo o ano. 

2 - As mensalidade deverão ser pagas até dia 8 da cada mês, havendo posteriormente um período de 
5 dias úteis para a sua regularização, com uma taxa de agravamento de 10%, findo o qual a matrícula 
poderá ser anulada. A escola não tem terminal Multibanco, pelo que o pagamento poderá ser feito 
em dinheiro, cheque ou transferência bancária. 

3 - Os alunos em regime de aulas avulso, pagarão por inteiro e adiantadamente o número de aulas 
pretendido, estando no entanto isentos de inscrição. 

4 - O mês de Julho será pago antecipadamente. O aluno no 2º, 3º e 4º mês de frequência paga 
1/3 do valor correspondente à mensalidade. Este valor não será reembolsado em caso de 
desistência do aluno. 

5 - Em comprovados casos de necessidade de suspensão temporária da frequência das aulas, a 
Escola reserva o horário após emitir um parecer sobre a situação, sem necessidade de nova 
inscrição, mediante o pagamento de 30% da mensalidade da(s) disciplinas(s), durante um período 
máximo de um mês. 

6 - O aluno que pretenda desistir ficará obrigado a comunicá-lo na secretaria, com um mês de 
antecendência. O não cumprimento desta norma, obriga-lo-á ao pagamento da propina, mesmo 
que não frequente as aulas durante esse período. 

7 - No acto de matrícula é necessário o impresso de inscrição preenchido, B.I., Nº Cont., uma 
fotografia e propina do mês inicial. 

8 - A renovação da matrícula é exclusiva para o aluno que transita de ano e só poderá ser feita 
dentro do prazo previamente determinado pela secretaria. Será concedida apenas ao aluno que 
tenha todas as mensalidades em dia, caso contrário o aluno fica sujeito a uma nova inscrição. No 
acto de renovação é sempre incluída a propina do mês de Setembro.Os horários do ano lectivo 
corrente terminam no final de Julho. A escola não se responsabiliza pela manutenção desses 
mesmos horários para o ano seguinte, estando os alunos sujeitos à nova grelha de horários 
imposta pela ordem das renovações efectuadas. 

 

Ano da Iniciação /Formação Musical 
A Crescendo pretende desenvolver e trabalhar esta disciplina de modo a sensibilizar 
alunos e encarregados de educação para a importância da mesma em todas as verten-
tes do completo desenvolvimento musical dos alunos. 
Por estes motivos, a mensalidade da Iniciação/Formação Musical neste ano de 
2017/2018 será significaticamente mais baixa, para facilitar o acesso à disciplina 
(consultar tabela). 



 

9 - Descontos: a Crescendo concede desconto nas propinas a pessoas do mesmo agregado 
familiar: 
a) 5% - a partir de 2 alunos; 
b) 10% - três alunos ou mais, desde que todos frequentem o regime completo, que consiste 
na frequência de 3 disciplinas: Instrumento individual, Formação Musical e outra disciplina de 
grupo (Coro, Grupo de Câmara, Combo).  
10 - A Escola reserva o direito de poder fazer promoções/descontos em qualquer altura do ano. 

11—Cursos 

Entende-se por Cursos Completos a frequência de pelo menos três disciplinas: Instrumento 
(individual), Formação/Iniciação Musical e Aula de Conjunto (Coro, Orquestra ou Combo).  

Todos os alunos que não estiverem nos Cursos Completos, serão considerados alunos em Regime 
Livre. 

Os instrumentos leccionados são: Guitarras (Clássica, Ligeira, Eléctrica e Baixo), Flauta bisel, Violino, 
Viola D’Arco,  Saxofone, Clarinete, Bateria, Canto , Piano e contrabaixo. 

As aulas de instrumento e canto são geralmente individuais, com excepção de algumas aulas de 
instrumento em grupo que podem ser dadas apenas no Regime Livre. As aulas das disciplinas de 
Formação Musical, Música de Câmara/Combo, Orquestra(s) e Coro são conjuntas . 

12 - A Escola Crescendo funciona segundo o seguinte horário: 

 
 
 
 
 
 

13 - A Escola funciona de Setembro a Julho inclusivé, com um calendário próprio. Durante os 
períodos de férias escolares os alunos não ficam isentos de propinas. O mês de Agosto não é 
pago. 

14 - Nos feriados nacionais a escola está encerrada, não sendo repostas quaisquer aulas 
(todas as exceções estão indicadas no quadro do calendário escolar). 

15 - Todos os alunos que necessitem de alterar o horário, pontual ou definitivamente devem 
preencher um impresso próprio na secretaria que posteriormente será apresentado na 
Direcção. 
         Regime de faltas 

16 - As faltas dadas pelos alunos serão da sua total responsabilidade, incluindo as que forem 
dadas por doença, pelo que o professor ou professores ficam isentos da obrigação de as 
repor. 

17 - As faltas dadas pelo professor terão de ser repostas em horário a combinar com o aluno, 
excepto as que forem dadas por doença, falecimento de familiar ou casamento. No caso de 
atraso do aluno, o professor será obrigado a esperar 15 min., após o que não terá que repor a 
aula. 

18 - Os dois parágrafos anteriores não se aplicam ao aluno que frequenta aulas avulso, tendo 
este sempre o direito de usufruir do número exacto de aulas que pagar. Perde no entanto o 
direito à aula, se faltar sem um aviso prévio de 24 horas de antecedência. 

 2ª a 6ª Sábados 

Manhã Tarde Manhã Tarde 

Aulas 10h às 13h 15h às 21h 10h às 13h --------- 

Secretaria 10h às 13h 15h às 20h 9h às 13h --------- 



Calendário Escolar 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preçário 2017/2018 

      Cursos em Regime Livre 

 

  
Disciplinas 

  
Tempo de 

Aula/Sem. (min) 

Propina Mensal 

Com Formação 
Musical 

Sem Formação 
Musical 

Instrumento 30 min.  30’ + (60’) 86,50€ 75,00€ 
2ºInstrumento 30 min. 30’ 57,50€ 
Instrumento 45 min.  45’ + (60’) 104,00€ 92,00€ 

2ºInstrumento 45 min. 45’ 75,00€ 
Instrumento 60 min.  60’ + (60’) 141,00€ 139,00€ 
2ºInstrumento 60 min. 60’ 112,00€ 

A Escola não encerra no feriado:  Municipal (7de Junho) 

Abertura da Secretaria - 04 de Setembro 

Início do ano Letivo - 11 de Setembro 

Férias de Natal  - 23 Dezembro a 01 Janeiro (Início 2º Período - 2 Janeiro) 

Férias de Carnaval - 12, 13 e 14 de Fevereiro 

Férias da Páscoa - 26 de Março a 1 de Abril (Início 3º Período – 2 de Abril) 

Final do ano letivo - 21 de Julho (inclusive) 

Encerramento da Secretaria  - 31 de Julho 

  
Disciplinas 

  
Tempo de 

Aula/Sem. (min) 

Propina Mensal 
Mais do que uma 

disciplina 
Como disciplina 

única 
Formação Musical/ Iniciação Musical – em 
turma 

1h 29,00€ 39,00€ 

Formação Musical Individual 30 min. 30’ 57,50€ 75,00€ 
Formação Musical Individual 45 min. 45’ 75,00€ 92,00€ 
Formação Musical Individual 60 min. 1h 112,00€ 139,00€ 
Formação Musical – alunos de exame 1h30 54,75€ 70,50€ 

  
Disciplinas de Grupo 

  
Tempo de 

Aula/Sem. (min) 

Propina Mensal 
Mais do que uma 

disciplina 
Como disciplina 

única 
Grupo de Câmara / Combo 1h 22,00€ 30,00€ 
Coro Adulto 2h 22,00€ 26,00€ 
Coro Infantil 1h 15,00€ 19,00€ 
Núcleo de Fado 2h 55,00€ 



  Cursos  Completos – Preçario 2017/2018 

 

 

Rua joão de Barros, nº10B, Quinta do Marquês, 2780-119 Oeiras 

T.21 457 38 49 / Tm.92 772 39 33 / 92 772 39 32 

crescendo.oeiras@gmail.com / www.crescendo.musical.net 

wwww.facebook.com/crescendomusicaloeiras 

  
Disciplinas 

  
Tempo de Aula/

Sem. (min) 

  
Propina Men-

sal 

Instrumento 30 min. + Iniciação/Formação Musical + Diciplina de Grupo
(Coros-infantil e adulto; Grupo de Câmara – guitarras, violinos e pianos, 
Combo). 

  
 

30’ + 60’ + 60’ 

  
 

89,50€ 

Instrumento 45 min. + Iniciação/Formação Musical + Diciplina de Grupo
(Coros-infantil e adulto; Grupo de Câmara – guitarras, violinos e pianos, 
Combo). 

 

  
 

45’ + 60’ + 60’ 

  
 

108,00€ 

Renovação     30,00 € 
Inscrição —  Início Ano Letivo     55,00 € 
Inscrição —  2º Período     35,00 € 
Inscrição —  3º Período     25,00 € 

  
Disciplinas de Instrumento em Grupo 

  
Tempo de 

Aula/Sem. (min) 

Propina Mensal 
Com Formação 

Musical 
Sem Formação 

Musical 
Instrumento em Grupo (2 a 4 alunos) -  45 min. 45’ + 60’ 80,50€ 49,00€ 
Instrumento em Grupo (2 a 4 alunos) -  60 min. 60’ + 60’ 93,50€ 65,00€ 

Aulas ao domicilio (horário escolar) 1h 170,00€ 
Aulas ao domicilio (horário livre) 1h 220,00€ 

Aulas Avulso (todas as disciplinas individuais) 30’ 33,00€ (p/aula) 


