
 

REGULAMENTO INTERNO 
 

1º Artigo 
Horário de Funcionamento 

- A Escola encontra-se em funcionamento das 10h00 às 20h00 de 2ª a 6ª feira e das 9h00 às 
14h00 aos Sábados. 
- Horário de atendimento presencial das 14h00 às 19h00 durante a semana e das 9h00 às 
13h00 aos Sábados. 

 
2º Artigo 

Inscrições / Renovações 
- Serão aceites para inscrição na Escola de Música todos os interessados, através do 
preenchimento da Ficha de Inscrição e leitura deste Regulamento Interno, sendo que 
para alunos menores de 18 anos, a Inscrição será da responsabilidade do Encarregado 
de Educação. 
- A Inscrição é uma anuidade renovável: O seu valor é válido por 12 meses, devendo 
ser renovado no 11º mês. 
- Aquando da matrícula de familiares de um aluno, haverá uma redução de 10% no 
valor da Inscrição. 
 

3ºArtigo 
Mensalidades 

- O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado até ao dia 5 de cada mês. Após 
esta data, poderá ser cobrada uma taxa de 10% sobre o valor da mensalidade. 
- Os pagamentos efetuados não são reembolsáveis. Nenhum aluno poderá frequentar 
o mês seguinte sem que sejam liquidadas todas as despesas anteriores. 
 

4º Artigo 
Duração das Aulas Individuais / Coletivas 

- A duração das aulas poderá ser de 30min, 45min ou 60min. 
 

5º Artigo 
Duração dos Cursos Curriculares / Extra Curriculares 

- Os cursos Curriculares têm início em Setembro e terminam em Junho. 
- Os cursos Extra Curriculares têm início em Setembro e terminam em Julho. 
 

6º Artigo 
Faltas e Desistências 

 - As faltas não implicam redução nas mensalidades. 
- Não haverá compensação de faltas. Contudo, poderá haver remarcação de aulas 
individuais de instrumento mediante apresentação de justificação médica. 
- As faltas deverão ser comunicadas via email ou SMS com uma antecedência mínima 
de 24h. 
 - A desistência de um aluno no decorrer do ano letivo não implica a devolução de 
quaisquer valores pagos. Caso o aluno pretenda o reingresso na Escola, terá que se 
inscrever novamente e pagar a Inscrição na sua totalidade. 

 
7º Artigo 

Férias 
- A Escola encerra durante o mês de Agosto e parcialmente nos períodos das pausas 
letivas relativas ao Natal, Carnaval, Páscoa, e Feriados. Outros encerramentos 
determinados pela Direção serão comunicados aos alunos e Encarregados de 
Educação. 
- Nos períodos acima referidos não haverá compensação de aulas. 
 


