Estúdio - Escola de Dança Clássica de Anna Mascolo – EEDC-AM

Informação relevante
Inscrição
O processo de inscrição é considerado completo com a entrega dos seguintes elementos:
•

•
•
•

“Pedido de Inscrição” devidamente preenchido acompanhado do pagamento da
Inscrição/Seguro e do Tempo de Experiência (caso do Novo Aluno) – Vide
“Valores”;
1 fotografia do aluno, tipo passe. (Antigo Aluno)
2 fotografias do aluno, tipo passe. (Novo Aluno)
Declaração do médico assistente (em papel timbrado) comprovativa de:
o Não sofrer de doença infecto-contagiosa;
o Ter as vacinas obrigatórias em dia (tosse convulsa, tétano, poliomielite);
o Possuir aptidão física para a Dança.

Pagamento
Todos os pagamentos são antecipados e efectuados dentro das datas limite indicadas
pela Escola, através de transferência bancária.
A Inscrição/Seguro e o Depósito/Tempo de Experiência não são reembolsáveis,
mesmo que haja desistência da frequência do Curso antes do seu início.
Igualmente, a Escola em nenhum caso procederá à devolução de prestações de
Propinas já pagas.
As modalidades de pagamento da anuidade podem ser: anual, em 3, 5, 9 ou 10
prestações – vide “Valores”.
Para mais informações contacte a Escola.
Avenida Infante Santo 48, 1º esquerdo
1300-179 Lisboa – Portugal
Telefone: 213960816
Email: anna.mscl@gmail.com

Reuniões
Antes de cada ano lectivo haverá uma Reunião de Pais-Encarregados de Educação e outra
no seu termo, importantes para um melhor conhecimento dos alunos, a primeira, e
aferição do trabalho realizado, a segunda.
É obrigatória a presença dos encarregados de educação em ambas as reuniões.
Para os Pais-Encarregado de Educação e Alunos Adultos:

"Na transmissão de matéria como a do Ensino Artístico/DANÇA a desdobrar-se
por tão vasto leque de grupos etários e tão diferenciadas motivações de
aprendizagem, considera-se a informação e o diálogo como parte integrante
da sua prática pedagógica. Estabelecer este princípio foi desde a fundação do
EEDC-AM uma das componentes de maior relevância da sua acção
educacional, artística, formativa, cultural; preciosa também para o melhor
conhecimento dos alunos que lhe estão confiados. Fará parte desta reunião
também a transmissão do HORÁRIO de cada Curso bem como outros aspectos
definidores do seu funcionamento." - Anna Mascolo

Para resolução de assuntos relativos a cada aluno é indispensável a marcação de
Reuniões. .

Visionamento de Aulas
O visionamento de aulas do EEDC-AM pelos Pais-Encarregados de Educação realiza-se no
final de cada trimestre, antes das férias do Natal, da Páscoa e no final do ano lectivo, em
datas correspondentes à última aula de cada termo.
Com pedido prévio, poderá ser permitido o visionamento de uma aula fora do contexto
acima mencionado, a título excepcional.

Acompanhante do Aluno
Os acompanhantes deverão assumir a chegada do aluno em horário e a calma da sua
presença no vestiário da Escola.
Os acompanhantes deverão limitar ao máximo a sua presença na Escola durante o tempo
de aula do educando.

Os alunos do grupo etário mais jovem devem ser acompanhados à casa de banho e
ajudados a lavar as mãos, antes e depois da aula.
As sapatilhas usadas nas aulas não devem ser usadas na rua.
Não é permitida a entrada na sala de aulas com sapatos de rua.

Novo Aluno
Após o Tempo de Experiência previsto com a duração de 4/5 aulas o Novo Aluno, ao
manifestar a vontade de frequentar esta Escola e por ela aceite, passa a participar no
seu projecto pedagógico-artístico até à conclusão do ano lectivo.
Cada curso do EEDC-AM engloba um determinado número de aulas previstas no seu
Programa anual de estudo, cujo valor total constitui a respectiva anuidade (vide “Valores
dos Cursos”). Deste modo o valor/Ano do Curso é baseado nas aulas nele inseridas e não
nos meses em que as mesmas decorrem.
O pagamento da anuidade é facilitado através de prestações mensais – sem juros – e
efectivado através de transferência bancária, após o tempo de experiência previsto (vide
“Valores”).
A inscrição do Novo Aluno pode ser aceite em qualquer momento do ano lectivo, após o
teste de admissão. Neste caso só pagará as aulas remanescentes até ao final do ano
lectivo em curso.
Após averiguado o número de aulas remanescentes o seu valor global poderá ser pago de
uma só vez ou subdividido em prestações, cuja calendarização será definida, caso a caso
(vide “Valores”).
No final do Tempo de Experiência os Pais-Encarregados de Educação poderão assistir à
última aula incluída naquele termo.

Vestuário
O modelo do fato de estudo é designado pela Escola que dará as indicações necessárias à
sua aquisição.
Nota: O Aluno deve apresentar-se devidamente equipado desde o início do Ano Lectivo.
A lista de equipamento do EEDC-AM será fornecida ao aluno aquando da sua inscrição.

Material Didáctico
Secção A”: Inf./ Educ./ Iniciação I e II/ Prep. a, b (dos 3 aos 7/8 anos)
• 1 Pandeireta
• 1 Arco
• 1 Bola de espuma
• 1 Corda, de algodão
• 1 Apito
• 2 pauzinhos (cerca de 20 x 13cm.)

(Tamanhos a depender do desenvolvimento físico de cada criança)

Valores e Anuidade
Inscrição - Antigo Aluno
Inscrição/Seguro

25€

Inscrição - Novo Aluno
Inscrição/Seguro

30€

Teste

15€

Depósito/Tempo de Experiência: (para curso de 2
aulas/semana – 4/5 aulas)

*

Valor a depender do Curso em
que fica integrado

*A deduzir da anuidade global (ou da sua última prestação)
após o Tempo de Experiência previsto.

Anuidade - (62/64 ou 90/92 aulas)
Modalidade de pagamento:
•

Anual – pagamento da soma global, antes do início das aulas.

•

Em 3 prestações – a 1ª antes do início das aulas, em Setembro, mais duas
prestações, cada uma com data do dia 1 dos meses de Dezembro e Março.

•

Em 5 prestações – a 1ª antes do início das aulas, em Setembro, mais quatro
prestações, cada uma com data do dia 1 dos meses de Novembro, Janeiro, Março
e Maio.

•

Em 9 prestações – a 1ª antes do início das aulas, em Setembro, mais oito
prestações, cada uma com data do dia 1 dos meses seguintes, até Maio inclusive.

•

Em 10 prestações – a 1ª antes do início das aulas, em Setembro, mais nove
prestações, cada uma com data do dia 1 dos meses seguintes, até Junho
inclusive. (Só para Antigo Aluno da secção B)

A Escola oferece 5% de desconto sobre a anuidade na inscrição do 2º irmão e 10% na
inscrição do 3º.
Relatório Individual (a pedido)

40€

Certificado de Frequência (a pedido)

Gratuito

Cursos (antigos alunos)
A seguir apresentam-se os valores dos cursos para os antigos alunos (para os
Novos Alunos a anuidade acresce 5% sobre os valores apresentados
Promoção especial (descontos entre os 25 e os 35%) por ocasião do 50º Aniversário do
EEDC-AM: Para reforçar esta efeméride, a partir de 2008/09, tal como aconteceu após o
25 de Abril, o EEDC-AM decide reduzir os Valores dos Cursos a fim de diminuir os preços
sem alterar a qualidade, para uma campanha de divulgação da Dança.

Aula / Valor

Aulas por Semana

Anuidade / Total de
Aulas

Infantil/Educativo (3/4 anos) – 40
minutos 7€ / aula

2x 80 minutos

450€/ano (62/64 aulas)

Preparatório a/b (5/6 anos) – 45
minutos 7€81 / aula

2x 90 minutos

500€/ano (62/64 aulas)

Iniciação I (6/7/8 anos) – 50
minutos 8€59 / aula

2x 100 minutos

550€/ano (62/64 aulas)

Iniciação II (7/8/9 anos) – 60
minutos 9€37 / aula

2x 120 minutos

600€/ano (62/64 aulas)

Elementar 1 (9/10/11 anos) – 70
minutos 10€15 / aula

2x 140 minutos

650€/ano (62/64 aulas)

Elementar 2 (10/11/12 anos) – 70
minutos 10€15 / aula

2x 140 minutos

650€/ano (62/64 aulas)

Adolescentes/Adultos (a partir dos
12 anos) – 50 minutos 8€59 / aula

2x 100 minutos

550€/ano (62/64 aulas)

Especial (grupo etário dos 50 aos
90 anos) – 50 minutos 9€37 / aula

2x 100 minutos

600€/ano (62/64 aulas)

Intermédio/Avançado – 90 minutos 3x 280 minutos

A depender do número
de alunos inscritos
(90/92 aulas)

Dinâmicas do Movimento Dançado/
2x 100 minutos
Barra no Chão – 50 minutos

550€/ano (62/64 aulas)

Dança Barroca

Em Preparação (A
depender do número de
alunos inscritos)

Em Preparação (A
depender do número de
alunos inscritos)

Danças de Salão

Em Preparação (A
depender do número de
alunos inscritos)

Em Preparação (A
depender do número de
alunos inscritos)

