PROPINAS
ano letivo 2018/2019

MATRÍCULA
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Inscrição
Seguro escolar
Material escolar

45 €
5€
15 €

NOVA MATRÍCULA

Inscrição

55 €

Inscrição no JARDIM MUSICAL

40 €

Seguro escolar
Material escolar

5€
15 €

PROPINAS DOS CURSOS
Jardim Musical (dos 3 aos 5 anos)

45 €

Curso de Iniciação Instrumental (dos 3 aos 5 anos)

80 €

Curso de Iniciação Musical (alunos do 1.º Ciclo)

120 €

Curso Básico de Música (para alunos do 2.º e 3.º Ciclos)
Curso Básico de Música em Regime Articulado

gratuito

Curso Básico de Música em Regime Supletivo

140 €

Curso Básico de Música em Regime Supletivo autofinanciado

180 €

Curso Secundário de Música (para alunos do Ensino Secundário)
Curso Secundário de Música em Regime Supletivo

170 €

PROPINAS DOS CURSOS LIVRES
Curso AMAC

145 €

Cursos livres por disciplina - aulas individuais
Instrumento - 30’ de aula

85 €

Instrumento - 45’ de aula

110 €

Instrumento - 60’ de aula

140 €

Cursos livres por disciplina - aulas coletivas
Classes de Conjunto (para alunos da AMAC)

15 €

Classes de Conjunto (para alunos externos)

40 €

Orquestra de Violoncelos
Formação Musical
Música de Câmara (valor a dividir pelo n.º total de alunos)

gratuito

45 €
110 €

Suplemento curricular * - aulas individuais
aula de 30’

60 €

aula de 45’

85 €

aula de 60’

110 €

Apoio de Formação Musical - aulas coletivas
aula de 45’

7€

(*) As aulas de Suplemento Curricular são aulas para alunos da AMAC que frequentam um Curso diferente do Curso Livre e são
referentes a uma aula individual das disciplinas de Instrumento e/ou de Formação Musical.

INFORMAÇÕES:
1. Os valores de renovação de matrícula aplicam-se aos alunos que frequentaram a AMAC no ano letivo 2018/2019 e
são iguais para todos os cursos, com exceção do Curso Básico Articulado, que tem a pagar 15€/ano referente a
material escolar.
2. Os valores de propinas correspondem a 10 mensalidades por ano letivo.
3. A mensalidade referente ao mês de junho é paga de forma fracionada nas 5 mensalidades de outubro/2016 a
fevereiro/2017.
4. As propinas devem ser pagas até ao dia 10 de cada mês.
5. Sobre o valor das mensalidades, incide um desconto de 10% para o 2.º ou mais irmãos, na propina de valor
inferior.
6. O pagamento adiantado da totalidade das propinas do ano letivo aufere um desconto de 5%.
7. O IBAN para pagamentos por transferência bancária é o PT50 0007 0006 0030 2460 0032 5.
8. Todos os comprovativos de pagamento devem ser enviados para o email: tesouraria@amac.pt, com indicação do
nome do aluno.

