Preçário 2020/2021
Iniciação Musical (pré-escolar) – 3 aos 5 anos
Iniciação Musical (1.º ciclo) – 6 aos 9 anos
Curso Básico de Música
Curso Secundário de Música
Cursos Livres
Pacotes Especiais – Secundário e Livre de nível secundário

Iniciação Musical (pré-escolar)
Classe de iniciação musical destinada a crianças entre os 3 e os 5 anos.
Inscrição

1ª vez

Quota Anual de Sócio
Matrícula

Renovação
20€

70€

40€

inclui seguro escolar e contribuição para material escolar (incluindo fotocópias
de classes de conjunto)

A propina anual deste curso é de 825€

Pagamento em mensalidades (11x)

Condições Gerais:
• As matrículas ou renovações de matrícula deverão ser
efetuadas pelo aluno ou pelo seu encarregado de
educação através dos meios disponibilizados pela
escola.
• No acto de matrícula deverá ser efetuado o
pagamento da quota anual de sócio, da taxa de
matrícula e da 11ª (última) mensalidade.

• As restantes mensalidades serão pagas entre
Setembro e Junho até ao dia 10 de cada mês.
• No caso de pagamento da anuidade (valor com
redução), esta deverá ser paga no ato da matrícula.

40€

Pagamento em 3 prestações

140€

(-20€)

Pagamento de Anuidade

400€

(-40€)

• No caso de pagamento em 3 prestações (valor com
redução), a primeira é paga no ato da matrícula e as
restantes em Dezembro e Março.
• As condições gerais não dispensam a leitura do
Regulamento Interno da escola , dos seus Estatutos e
da Política de Privacidade.

Iniciação Musical (1.º ciclo)
Classe de iniciação musical destinada a crianças a frequentar o 1.º ciclo de
ensino básico.
Inscrição

1ª vez

Quota Anual de Sócio
Matrícula

Renovação
20€

70€

40€

Condições Gerais:
• As matrículas ou renovações de matrícula deverão ser
efetuadas pelo aluno ou pelo seu encarregado de
educação através dos meios disponibilizados pela
escola.

inclui seguro escolar e contribuição para material escolar (incluindo fotocópias
de classes de conjunto)

• No acto de matrícula deverá ser efetuado o
pagamento da quota anual de sócio, da taxa de
matrícula e da 11ª (última) mensalidade.

A propina anual deste curso é de 1045€

• As restantes mensalidades serão pagas entre
Setembro e Junho até ao dia 10 de cada mês.

Pagamento em mensalidades (11x)
Pagamento em 3 prestações
Pagamento de Anuidade

• No caso de pagamento da anuidade (valor com
redução), esta deverá ser paga no ato da matrícula.

70€
245€
700€

(-35€)
(-70€)

• Os encarregados de educação que efectuarem o
pagamento da anuidade em Julho têm prioridade na
escolha do horário.
• No caso de pagamento em 3 prestações (valor com
redução), a primeira é paga no ato da matrícula e as
restantes em Dezembro e Março.
• As condições gerais não dispensam a leitura do
Regulamento Interno da escola , dos seus Estatutos e
da Política de Privacidade.

Curso Básico de Música
Curso Básico de Música em regime supletivo. Para alunos a frequentar o 2.º e
3.º ciclo de ensino básico. Também acessível a alunos fora da escolaridade
que queiram um curso de música certificado.
Inscrição

1ª vez

Quota Anual de Sócio

Matrícula

Renovação
20€

70€

40€

Condições Gerais:
• As matrículas ou renovações de matrícula deverão ser
efetuadas pelo aluno ou pelo seu encarregado de
educação através dos meios disponibilizados pela
escola.

inclui seguro escolar e contribuição para material escolar (incluindo fotocópias
de classes de conjunto)

• No acto de matrícula deverá ser efetuado o
pagamento da quota anual de sócio, da taxa de
matrícula e da 11ª (última) mensalidade.

A propina anual deste curso é de 1980€

• As restantes mensalidades serão pagas entre
Setembro e Junho até ao dia 10 de cada mês.

Pagamento em mensalidades (11x)
Pagamento em 3 prestações
Pagamento de Anuidade

• No caso de pagamento da anuidade (valor com
redução), esta deverá ser paga no ato da matrícula.

180€
630€

(-90€)

• Os alunos ou encarregados de educação que
efectuarem o pagamento da anuidade em Julho têm
prioridade na escolha do horário.

1785€

(-195€)

• No caso de pagamento em 3 prestações (valor com
redução), a primeira é paga no ato da matrícula e as
restantes em Dezembro e Março.

• As condições gerais não dispensam a leitura do
Regulamento Interno da escola , dos seus Estatutos e
da Política de Privacidade.

Curso Secundário de Música
Curso Básico de Música em regime supletivo. Para alunos a frequentar o
ensino secundário. Também acessível a alunos fora da escolaridade que
queiram um curso de música certificado.
Inscrição

1ª vez

Quota Anual de Sócio

Matrícula

Renovação
20€

70€

40€

inclui seguro escolar e contribuição para material escolar (incluindo fotocópias
de classes de conjunto)

A propina anual deste curso é de 2420€

• No acto de matrícula deverá ser efetuado o
pagamento da quota anual de sócio, da taxa de
matrícula e da 11ª (última) mensalidade.
• As restantes mensalidades serão pagas entre
Setembro e Junho até ao dia 10 de cada mês.
• No caso de pagamento da anuidade (valor com
redução), esta deverá ser paga no ato da matrícula.

Pagamento em mensalidades (11x)

220€

Pagamento em 3 prestações

770€

(-110€)

2200€

(-220€)

Pagamento de Anuidade

Condições Gerais:
• As matrículas ou renovações de matrícula deverão ser
efetuadas pelo aluno ou pelo seu encarregado de
educação através dos meios disponibilizados pela
escola.

Pacote-base de Formação Musical, Instrumento ou Canto, Classe de
Conjunto com mais de 5 elementos e uma disciplina teórica.

• Os alunos ou encarregados de educação que
efectuarem o pagamento da anuidade em Julho têm
prioridade na escolha do horário.
• No caso de pagamento em 3 prestações (valor com
redução), a primeira é paga no ato da matrícula e as
restantes em Dezembro e Março.

• As condições gerais não dispensam a leitura do
Regulamento Interno da escola , dos seus Estatutos e
da Política de Privacidade.

Cursos Livres e frequência por
disciplina

Inscrição
Quota Anual de Sócio

Pagamento em
3 prestações

70€

Pagamento de
Anuidade

150€

525€

(-75€)

1500€

(-150€)

Formação Musical

80€

280€

(-40€)

800€

(-80€)

Classe de Conjunto (+ 5 alunos)

30€

105€

(-15€)

300€

(-30€)

Classe de Conjunto (até 4 alunos)

50€

175€

(-25€)

495€

(-55€)

Instrumento ou Canto

Renovação
20€

Matrícula

Cursos livres de instrumento sem plano de estudo obrigatório.
Frequência por disciplina.
Mensalidades
(x11)

1ª vez

Análise e Técnicas de Composição

90€

315€

(-45€)

900€

(-90€)

História da Cultura e das Artes

90€

315€

(-45€)

900€

(-90€)

Instrumento de Tecla (partilhado)

55€

175€

(-25€)

550€

(-55€)

Italiano/Alemão

85€

295€

(-50€)

840€

(-85€)

Instrumento ou Canto
(partilhado)

75€

260€

(-35€)

750€

(-75€)

Iniciação à Guitarra Eléctrica
(partilhado)

75€

260€

(-35€)

750€

(-75€)

40€

Condições Gerais:
• As matrículas ou renovações de
matrícula deverão ser efetuadas
pelo aluno ou pelo seu encarregado
de educação através dos meios
disponibilizados pela escola.
• No acto de matrícula deverá ser
efetuado o pagamento da quota
anual de sócio, da taxa de matrícula
e da 11ª (última) mensalidade.

• As restantes mensalidades serão
pagas entre Setembro e Junho até
ao dia 10 de cada mês.
• No caso de pagamento da anuidade
(valor com redução), esta deverá
ser paga no ato da matrícula.
• Os alunos ou encarregados de
educação que efectuarem o
pagamento da anuidade em Julho
têm prioridade na escolha do
horário.
• No caso de pagamento em 3
prestações (valor com redução), a
primeira é paga no ato da matrícula
e as restantes em Dezembro e
Março.
• As condições gerais não dispensam
a leitura do Regulamento Interno
da escola , dos seus Estatutos e da

Pacotes Especiais para cursos livres* e
supletivo secundário

Inscrição

1ª vez

Quota Anual de Sócio

*cursos livres de frequência ao nível secundário

Matrícula

Renovação
20€

70€

40€

Mensalidades (x11)

Condições Gerais:
• As matrículas ou renovações de matrícula deverão ser
efetuadas pelo aluno ou pelo seu encarregado de
educação através dos meios disponibilizados pela
escola.
• No acto de matrícula deverá ser efetuado o pagamento
da quota anual de sócio, da taxa de matrícula e da 11ª
(última) mensalidade.

Formação Musical + Instrumento

200€

(-30€)

Formação Musical + Classe de Conjunto (+ 5 alunos)

100€

(-10€)

Formação Musical + Análise e Técnicas de Composição

153€

(-17€)

Formação Musical + História da Cultura e das Artes

153€

(-17€)

• As restantes mensalidades serão pagas entre Setembro
e Junho até ao dia 10 de cada mês.

Instrumento + Classe de Conjunto (+ 5 alunos)

162€

(-18€)

• No caso de pagamento da anuidade (valor com
redução), esta deverá ser paga no ato da matrícula.

Classe de Conjunto (+ 5 alunos) + Análise e Técnicas de
Composição

108€

(-12€)

Classe de Conjunto (+ 5 alunos) + História da Cultura e
das Artes

• Os alunos ou encarregados de educação que
efectuarem o pagamento da anuidade em Julho têm
prioridade na escolha do horário.

108€

(-12€)

Análise e Técnicas de Composição + História da Cultura
e das Artes

162€

(-18€)

• No caso de pagamento em 3 prestações (valor com
redução), a primeira é paga no ato da matrícula e as
restantes em Dezembro e Março.

Formação Musical + Análise e Técnicas de Composição
+ História da Cultura e das Artes

234€

(-26€)

• As condições gerais não dispensam a leitura do
Regulamento Interno da escola , dos seus Estatutos e
da Política de Privacidade.

Estes pacotes só podem ser aplicados quando as turmas ficarem asseguradas.

