
 

NORMAS E CONDIÇÕES DA ESCOLA DE MÚSICA 

 

 

 

  



 

OBJETIVOS 

 

● Propiciar conhecimentos e habilidades básicas da linguagem musical; 

● Estimular o desenvolvimento cognitivo, intelectual, sensibilidade, 

concentração, motricidade, trabalho em equipa e memorização; 

● Reconhecer a música como identidade representativa de culturas e valores; 

● Encarar a música como caminho significativo na formação individual. 

 

 

CONDIÇÕES 

 

● A inscrição só será formalizada após preenchimento da ficha de inscrição; 

● As faltas deverão ser sempre comunicadas/justificadas para o e-mail: 

escola.musica@sfup.org ; 

● A frequência da escola de música pressupõe o pagamento de uma 

mensalidade até ao dia 8 de cada mês; 

● As faltas dadas pelos professores serão sempre remarcada, em data e hora 

a combinar; 

● O material cedido pela SFUP destina-se a uso exclusivo dos alunos da Escola 

de Música. Utilizações dos mesmos fora da SFUP deverão ser comunicados. 

 

 

CEDÊNCIA DE INSTRUMENTOS 

 

● A distribuição de instrumentos é feita apenas a alunos que são sócios da 

SFUP; 

● A cedência de instrumentos obriga à assinatura de um termo de 

responsabilidade; 

● Os alunos não-sócios são responsáveis pela aquisição de consumíveis dos 

instrumentos (palhetas, óleos, cordas, etc.); 

● Os instrumentos deverão ser entregues à SFUP no final do ano letivo. 

 

 

ATELIÊ APRENDER_BRINCANDO (6 aos 12 anos) 

 

● Aula de grupo - 60 minutos; 
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● O calendário letivo funciona de acordo com o calendário escolar, podendo 

haver alterações indicadas atempadamente pela SFUP; 

● A frequência de irmãos pressupõe um desconto de 15% na mensalidade; 

● * Ver tabela de preços (1). 

 

 

ATELIÊ APRENDER_BRINCANDO + INSTRUMENTO (6 aos 12 anos) 

 

● Aula de instrumento - 30 minutos; 

● O horário das aulas de instrumento é marcado mediante disponibilidade do 

aluno/professor; 

● Os alunos fazem 3 audições abertas/fechadas por ano (datas informadas no 

início do ano letivo); 

● * Ver tabela de preços (2). 

 

 

INSTRUMENTO + FORMAÇÃO MUSICAL (a partir dos 13 anos) 

 

● Aula de formação musical + instrumento - 60 minutos; 

● * Ver tabela de preços (3). 

 

 

CANTO + FORMAÇÃO MUSICAL (jovens e adultos) 

 

● Aulas de canto + formação musical - 60 minutos; 

● As aulas de canto poderão ser em grupo (mediante acordo entre 

aluno/professor); 

● * Ver tabela de preços (4). 

 

 

A mensalidade poderá ser paga através de transferência bancária. 

NIB: 0010 0000 23395660001 64 

Comprovativo de pagamento: escola.musica@sfup.org 
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TABELA DE PREÇOS 

Ateliê aprender_brincando (1) 15€/mês 

Ateliê aprender_brincando + 

instrumento (2) 

 

30 minutos - 30€/mês 

Instrumento + formação musical (3) Sócios - 47,50€/mês 

Não-sócios - 55€/mês 

Canto + formação musical (4) Sócios - 20€/mês 

Não-sócios - 30€/mês 

Instrumento + formação musical  
(Músicos da Orquestra/Chorus’UP) 

50% da modalidade (3) 

 


