INFORMAÇÃO GERAL & MEDIDAS PARA AULAS INDIVIDUAIS

ANO ESCOLAR
•

O ano escolar decorre de 6 de Setembro de 2021 até 30 de Junho de 2022, num total de 36
aulas.

•

As pausas escolares podem ser consultadas na nosso website AQUI

TAXA DE INSCRIÇÃO
•

Se nunca teve aulas com a Music Room, a primeira aula será experimental. Posteriormente,
poderá decidir se pretende continuar o registo.

•

A taxa de inscrição é anual, não reembolsável e cobre os custos administrativos, bem como os
materiais escolares.

•

A taxa tem o valor de 30€ para umestudante, 50€ euros para dois ou mais estudantes.

•

A taxa será incluída no primeiro recibo mensal do ano escolar.

•

Se atualmente é aluno da Music Room e deseja continuar no próximo ano escolar, de
Setembro de 2021, a taxa de inscrição deve ser paga pessoalmente na Music Room antes de
30 de Junho do ano anterior.

PAGAMENTOS MENSAIS DE AULAS
Consulte o preço das nossas aulas AQUI
•

Quando se regista no ano escolar, regista-se a um número específico de aulas (36 aulas de
Setembro a Junho). O valor total para esse número de aulas será dividido em 9 pagamentos
mensais, pagos entre Setembro e Maio.

•

Em média, traduzem-se em quatro aulas por mês, sem ajustamento de aulas pago por mês,
mesmo que haja menos ou mais aulas do que quatro por mês, pois o número de aulas anual
é equilibrado pelo ano escolar, Setembro-Junho.

•

Se pretende entrar na Music Room após o mês de Setembro, o primeiro recibo mensal será
ajustado ao número de aulas que tenha nesse mês, incluindo a taxa de inscrição e o custo da
aula experimental.

•

Se pretende ter aulas em dias que estamos encerrados, mas os nossos professores estão
disponíveis, as aulas serão cobradas no recibo do mês seguinte.

•

O pagamento mensal deve ser efetuado até ao dia 10 de cada mês, no máximo.

•

O pagamento poderá ser efetuado através de transferência bancária ou diretamente na
Music Room.

•

De notar, que todos os preços referidos não incluem IVA.

•

Os professores irão recomendar livros para as suas aulas. Devem ser adquiridos pelo
estudante.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE AULAS
Marcar uma aula tem impacto direto em outras pessoas, é importante que os alunos estejam
presentes nas aulas à hora marcada, em respeito e apoio aos nossos professores, que reservam um
tempo específico para os nossos alunos e não poderão reservar outro espaço à última da hora.

CANCELAMENTO DE ALUNOS
•

Num ano escolar, 6 de Setembro a 30 de Junho, poderá remarcar quatro aulas na totalidade:
duas aulas no 1º trimestre (6 de Setembro - 31 de Janeiro) e duas aulas no segundo trimestre
(1 de Março - 30 de Junho).

•

Este cancelamento de aulas deverá ser efetuado pelo menos 24 horas antes da aula,
incluindo quando o cancelamento é feito por email ou mensagem.

•

A ausência ou falha na notificação à escola pelo menos 24 horas antes, será considerada uma
aula perdida.

•

Iremos propor 3 opções de reagendamento, se estes horários não lhe forem convenientes por
alguma razão, a última opção será propor um professor substituto que poderá ter outras
opções de horário. Se esta última opção também não lhe for conveniente, a aula será
considerada como perdida.

•

Se não comparecer a uma aula presencial por exposição ao COVID-19, com sintomas que
requerem isolamento, ou por motivos de viagem que requer isolamento, por favor
notifique-nos imediatamente e iremos assegurar uma aula online.

CANCELAMENTO DE PROFESSORES
•

Se os nossos professores cancelarem a aula devido a doença ou viagem, iremos fornecer um
professor substituto ou remarcar a aula.

RESCISÃO
•

Se pretende deixar a Music Room durante o período vigente, deverá notificar-nos por escrito
pelo menos 30 dias antes da última lição.

•

Se este pré-aviso não for efetuado, as propinas e a taxa de mensalidade (incluindo dos 30 dias
seguintes) serão devidos.

EM CASO DE CONFINAMENTO
•

Se a Music Room fechar, devido a indicações do governo aquando da pandemia, todas as
nossas aulas serão online. Antes de acontecer, haverá um consenso entre a Music Room e o
aluno, para tentar encontrar a melhor solução para cada aluno em termos de aprendizagem e
motivação e as propinas serão ajustadas conforme o caso.

