
Academia de Amadores de Música

Pagamento em 

prestação Anual

1º vez* Renovação* Totalidade Totalidade

Iniciação (pré-escolar) 90 60 44 484 154 462 440

Iniciação (1º ciclo) 90 60 77 847 270 810 770

* incluí seguro escolar, quota anual de sócio e contribuição para material escolar (fotocópias de classes de conjunto)

1º vez* Renovação* Totalidade Totalidade

Curso Básico de Música 90 60 190 2090 690 2070 1965

Curso Secundário de 

Música**
90 60 230 2530 840 2520 2420

* incluí seguro escolar, quota anual de sócio e contribuição para material escolar (fotocópias de classes de conjunto)

**Instrumento ou Canto, Formação Musical, Classe de Conjunto e uma disciplina teórica

*** Pagamentos mensais

**** Pagamentos até  final de Setembro, Dezembro e Março

Condições Gerais: 

• No caso de pagamento da prestação anual, esta deverá ser paga no ato da matrícula. Os encarregados de educação que 

efectuarem o pagamento da prestação anual em Julho têm prioridade na escolha do horário.No caso de pagamento em 3 

prestações, 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.

Matrícula
Pagamento em 11 

prestações***

Pagamento                      

em 3 

prestações****

• 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 1ª prestação. As 

restantes prestações serão pagas entre Setembro e Junho até ao dia 10 de cada mês.



Academia de Amadores de Música

Pagamento em 

prestação Anual

Curso Livre 1º vez* Renovação* Totalidade Totalidade

Instrumento 

(piano/guitarra)
90 60 165 1815 578 1734 1650

Instrumento (outros) ou 

Canto
90 60 158 1738 550 1650 1580

Formação Musical 90 60 84 924 310 930 880

Classe de Conjunto                  
(+ de 5 alunos)

90 60 33 363 115 345 330

Classe de Conjunto                
(até quatro alunos)

90 60 55 605 190 570 550

Análise e Técnicas de 

Composição
90 60 100 1100 345 1035 990

História da Cultura e das 

Artes
90 60 100 1100 345 1035 990

Instrumento de Tecla 

(partilhado)
90 60 60 660 210 630 605

Italiano 90 60 95 1045 325 975 924

Alemão 90 60 95 1045 325 975 924

Instrumento 

(piano/guitarra) - 

partilhado

90 60 82 902 290 870 835

Instrumento (outros) ou 

Canto - partilhado
90 60 80 880 285 855 825

Iniciação à Guitarra 

Elétrica
90 60 80 880 285 855 825

* incluí seguro escolar, quota anual de sócio e contribuição para material escolar (fotocópias de classes de conjunto)

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 1ª prestação. As 

restantes prestações serão pagas entre Setembro e Junho até ao dia 10 de cada mês.

• No caso de pagamento da prestação anual, esta deverá ser paga no ato da matrícula. Os encarregados de educação que 

efectuarem o pagamento da prestação anual em Julho têm prioridade na escolha do horário.No caso de pagamento em 3 

prestações, 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.

Matrícula
Pagamento em 11 

prestações

Pagamento                      

em 3 prestações



Academia de Amadores de Música

Pacotes Especiais            

Cursos Secundários ou 

Livres ao nível do 

Secundário*

1º vez* Renovação* Totalidade

Formação Musical + 

Instrumento
90 60 210 2310

Formação Musical + 

Classe de Conjunto (mais 

de 5 alunos)

90 60 105 1155

Formação Musical + 

Análise e Técnicas de 

Composição

90 60 161 1771

Formação Musical + 

História da Cultura e das 

Artes

90 60 160 1760

Instrumento + Classe de 

Conjunto (mais de 5 alunos)
90 60 170 1870

Classe de Conjunto (+de 5 

alunos) + Análise e Técnicas 

de Composição

90 60 115 1265

Classe de Conjunto (+de 5 

alunos) + História da 

Cultura e das Artes

90 60 115 1265

Análise e Técnicas de 

Composição + História da 

Cultura e das Artes

90 60 180 1980

Formação Musical + 

Análise e Técnicas de 

Composição + História da 

Cultura e das Artes

90 60 255 2805

Formação Musical + 

Instrumento + Orquestra
90 60 245 2695

* incluí seguro escolar, quota anual de sócio e contribuição para material escolar (fotocópias de classes de conjunto)

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 1ª prestação. As 

restantes prestações serão pagas entre Setembro e Junho até ao dia 10 de cada mês.

• No caso de pagamento da prestação anual, esta deverá ser paga no ato da matrícula. Os encarregados de educação que 

efectuarem o pagamento da prestação anual em Julho têm prioridade na escolha do horário.No caso de pagamento em 3 

prestações, 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.

Matrícula
Pagamento em 11 

prestações



Academia de Amadores de Música

1º vez* Renovação* Totalidade

Regime Articulado 

(condicionado)**
90 60 95 1045

* incluí seguro escolar, quota anual de sócio e contribuição para material escolar (fotocópias de classes de conjunto)

1º vez* Renovação* Totalidade

Regime Articulado 

(autofinanciado)**
90 60 190 2090

* incluí seguro escolar, quota anual de sócio e contribuição para material escolar (fotocópias de classes de conjunto)

** regime articulado em que o aluno da escola de origem não está, nem irá estar, coberto pelo Contrato de Patrocínio.

30

30

75

75

50

25

65

Fotocópias avulso (P&B) A4 0,05/pág. 20

Fotocópias avulso (P&B) A3 0,10/pág. 20

Fotocópias avulso (cores) A4 0,20/pág 25

Fotocópias avulso (cores) A3 0,40/pág. 50

Certificado de 

Habilitações

Diploma

Acompanhamentos ao Piano

Alunos da AAM  (45 minutos)

Alunos da AAM (1/2 tempo)

Alunos externos (45 minutos)

Inscrição Provas de 

Transição de Grau (cada)
Inscrição Provas de 

Colocação de Grau (cada)

Apoios ao Estudo

Apoio ao Estudo Individual (valor/45 minutos)

Formação musical (sem ser para concurso a ensino superior)

Formação musical (para acesso ao ensino superior) –  (entre 2 

e 4 alunos) (valor/45 minutos)

Composição, Orquestração e Análise Musical (preparação para 

acesso ao ensino superior) –  (entre 2 e 4 alunos)

Matrícula Pagamento em 

**regime articulado em que o aluno da escola de origem não está mas pode vir a estar coberto pelo Contrato de Patrocínio, 

mediante abertura de vaga durante o ano. O regime é limitado a um número de vagas anual e não pode ter uma duração 

superior a um ano.

Matrícula Pagamento em 


