
 

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 vertentes do completo desenvolvimento musical dos alunos. 
Por estes motivos, a mensalidade da Iniciação Formação Musical neste ano de 2017/2018 será significativamente mais 

baixa, para facilitar o acesso à disciplina (consultar tabela na página seguinte). 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
Ano lectivo 2017/2018 

 
INSCRIÇÕES 

 A Escola de Música Crescendo admite alunos de qualquer idade a partir dos 4 anos. As inscrições estão abertas todo o ano. 

 As mensalidades deverão ser pagas até dia 8 da cada mês, com um desconto de 1% para quem o fizer dentro deste prazo, havendo 
posteriormente um período de 5 dias úteis para a sua regularização, após o qual será aplicada uma taxa de agravamento de 10%. Após 
o final do mês sem o pagamento regularizado, a matrícula poderá ser anulada. 

 Será feito um desconto adicional e acumulável com todos os outros, no valor de 1% para quem fizer os pagamentos em dinheiro, 
cheque ou transferência bancária. IBAN.: PT50 0033 0000 0004367356429. 

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

 O mês de Julho será pago antecipadamente até Dezembro do ano lectivo correspondente. Para alunos que se inscrevam a partir de 
Janeiro o mês de Julho terá de ser pago até Abril. Este valor não será reembolsado em caso de desistência do aluno. 

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

 No acto de matrícula é necessário o impresso de inscrição preenchido, B.I. ou cartão de cidadão, N.I.F. e propina do mês inicial. 

 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 lectivo seguinte, estando os 
alunos sujeitos à nova grelha de horários imposta pela ordem das renovações efetuadas. 

 

 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). Para transitar de nível, os alunos têm obrigatoriamente que fazer a prova de passagem 
no final do ano, na segunda quinzena de Julho. 

 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), Flautas (transversal e bisel), Violino, Saxofone, 
Clarinete, Bateria, Canto e Piano. 

 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. 

 

DESCONTOS 

 A Crescendo concede descontos nas propinas a pessoas do mesmo agregado familiar (excepto nas aulas de instrumento em grupo), da 
seguinte forma: 

i) 5% com dois alunos 
ii) 10% com três ou mais alunos, desde que pelo menos um em Curso Completo* 

 Outros pacotes de descontos financeiros (não são reembolsáveis em caso de desistência): 
Pacote A – Desconto 7% - Pagamento ano lectivo na totalidade efectuado até ao dia 08 Julho 2016. 
Pacote B – Desconto 4% - Pagamento ano lectivo em 2 vezes:  

 até ao dia 08 de Julho 2017 (Mensalidades de Setembro a Janeiro + metade Julho)  

 até ao dia 08 de Fevereiro 2018 (Mensalidades de Fevereiro a Junho + metade Julho). 

 A Escola reserva o direito de poder fazer promoções/descontos em qualquer altura do ano. 
 

 HORÁRIOS DAS AULAS 

 A Escola Crescendo Estoril funciona segundo o seguinte horário: 

 2ª a 6ª:  10h00 -13h00 / 15h00 – 21h00 

 Sábados:  9h00 – 14h00 



 

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

 Nos feriados nacionais e municipal a escola está encerrada, não sendo repostas quaisquer aulas. 

 REGIME DE FALTAS 

 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. 

 As faltas dadas pelo professor terão de ser repostas em horário a combinar com o aluno, exceto as que forem dadas por doença, não 
prolongada, falecimento de familiar ou casamento. 

 Em caso de atraso do aluno, o professor será obrigado a esperar 15 min., após o que não terá que repor a aula. 
 

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 € 

2º Instrumento 30 min. 30 57,50 € 
 

Instrumento 45 min. 45 + (60) 104,00 € 92,00 € 

2º Instrumento 45 min. 45 75,00 € 
 

Instrumento 60 min. 60 + (60) 141,00 € 139,00 € 

2º Instrumento 60 min. 60 112,00 € 
 

Instrumento em grupo* 45 min. (2 a 4 alunos) 45 + (60) 73,00 € 49,00 € 

Instrumento em grupo* 60 min. (2 a 4 alunos) 60 + (60) 86,00 € 65,00 € 
* Todos os instrumentos (canto incluído) com excepção de piano e bateria. 

 

Disciplinas Tempo de 
Aula/Sem. (min) 

Propina Mensal 

 Mais do que 
uma disciplina 

Como disciplina 
única 

Formação Musical / Iniciação Musical – em turma 60 29,00 € 39,00 € 

Formação Musical 90 min. – em turma 90 43,50 € 58,50 € 

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. 60 112,00 € 139,00 € 
 

Música de Câmara / Combo / Orquestra  60 22,00 € 30,00 € 

Coro Juvenil 90 22,00 € 26,00 € 

Coro Infantil /Iniciação à Orquestra (violinos ou guitarras) 60 15,00 € 19,00 € 
 

Teatro Musical (2x por semana) 60 + 150 85,00 € 
 

Hip-hop (1x por semana) 60 33,00 € 

Hip-hop (2x por semana) 60 + 60 36,00 € 
 

Aulas ao domicílio (calendário escolar) 60 170,00 € 

Aulas ao domicílio (calendário livre) 60 220,00 € 
 

              Preço/aula 

Aulas avulso (todas as disciplinas individuais) 30 33,00 € 

 

Preçário 2017/2018 – Cursos Completos 
 Disciplinas Tempo de 

Aula/Sem. (min) 
Propina Mensal 

 

Instrumento 30 min. + Iniciação Musical + Disciplina de Grupo (Coro ou Orquestra) 30 + 60 + 60 89,50 € 

Instrumento 45 min. + Formação Musical + Disciplina de Grupo (Coro ou Orquestra) 45 + 60 + 90 108,00 € 
 

Renovação (valor anual) 30,00 € 

Inscrição - Quando feita no início do ano lectivo 55,00 € 

Inscrição - Quando feita no 2º Período 35,00 € 

Inscrição - Quando feita no 3º Período 25,00 € 
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