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1 - Oferta Educativa:
Na EMAT - Escola de Música e Artes de Tábua, leciona-se em diferentes áreas da
música e das artes: Instrumento de Sopro, Cordas, Teclas e Percussão; Canto;
Produção Musical; Música para Bebés; Jardim Musical; Orquestra Geração +; Combo;
Yoga e Yoga para Gestantes; Fotografia; Pintura; Arte Circense.

2 - Modalidades/Cursos:
2.1. Curso Livre
Curso que permite ao aluno escolher livremente as disciplinas que pretende frequentar,
destinando-se a todas as faixas etárias, consoante a disciplina optada. Duração de 45
minutos por aula semanalmente. A escolha das aulas é feita avulso e o pagamento é
realizado mensalmente, por cada disciplina.

2.2. Curso Geral
Este curso inclui uma aula de instrumento ou canto e uma de formação musical
(Expressão, Iniciação ou Formação Musical), que varia conforme a faixa etária do aluno.
É mais adequado a alunos com idades compreendidas entre os 5 a +9 anos. Nas aulas
de instrumento e canto, o aluno pode optar por uma duração de 30 minutos ou 60
minutos complementando-se com 60 minutos de formação musical.

2.3. Pacote de Aulas
O pacote de aulas destina-se a quem pretenda apenas frequentar um determinado
número de aulas.

2.4. Aulas Experimentais
O pacote de aulas experimentais aplica-se a alunos ou possíveis alunos que queiram
experimentar diversos instrumentos e disciplinas diferentes.
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3 – Ano Letivo e Calendário Letivo
O ano letivo 2020/2021 divide-se em três trimestres escolares, tendo o início em
setembro e conclusão em julho de cada ano.

4 – Horários
Os horários são elaborados de acordo com a logística da EMAT e a disponibilidade dos
respetivos alunos e professores.
A EMAT reserva-se no direito de proceder a todas as alterações de horário que se
justifiquem necessárias para o bom funcionamento das aulas.
Estas alterações serão sempre comunicadas e acordadas por parte de todos os
intervenientes.
Caso haja alterações por razões da responsabilidade da EMAT ou dos professores, o
aluno são sairá prejudicado, sendo feita a reposição da aula.

5 - Inscrições e Aulas Experimentais
As inscrições na EMAT encontram-se abertas durante todo o ano letivo.
A inscrição/renovação só é válida após o preenchimento do formulário de inscrição, da
leitura e aprovação do presente regulamento através da assinatura do Encarregado de
Educação ou Aluno, no caso deste ser maior de idade, e do respetivo pagamento.
Em caso de desistência, o aluno não tem direito ao reembolso do valor da
inscrição/renovação.
A EMAT reserva-se no direito de lançar promoções relativas ao valor da inscrição
durante o todo o ano letivo. Sendo estas promoções apenas válidas para o período
indicado.
Nas aulas experimentais, o aluno tem direito à primeira aula gratuita. No caso de querer
experimentar outros instrumentos/disciplinas, acresce o valor de 10€ por cada aula
diferente. Não é possível experimentar uma disciplina mais do que uma vez.
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6 – Mensalidades e Pagamentos
O aluno pagará uma propina anual por frequentar o curso escolhido, de acordo com o
preçário em vigor. Tem as opções de realizar o pagamento da propina na totalidade,
aplicando-se um desconto de 5%, ou de fazê-lo em prestações mensais. Esta
mensalidade corresponde ao valor anual da propina (de acordo com o curso escolhido)
dividida pelos 10 meses de aulas. A propina incluí todos os feriados ou realização de
audições. Em média equivale a quatro aulas mensais, não existindo ajustes do valor
pago nos meses em que há um número de aulas maior ou menor, visto que o número
de aulas se encontra equilibrado.
A direção da EMAT poderá decidir compensar excecionalmente, alguns feriados caso
se verifique um desequilíbrio no número anual de aulas do aluno.
A mensalidade é paga antecipadamente até dia 8 do respetivo mês e pode ser feita
através de transferência bancária, numerário ou MB WAY.
No caso do pagamento da mensalidade seja efetuado após dia 8 de cada mês, à
exceção de uma justificação prévia junto dos responsáveis da EMAT, será agravada
uma multa de 5% do valor correspondente à mensalidade. Esta multa aumenta a cada
semana que passe sem ser feita a liquidação da dívida.
Na falta de pagamento da mensalidade, a quarta aula do mês em questão será anulada,
ficando a matrícula suspensa até regularização da dívida com o acréscimo do valor da
dívida.
Sempre que o aluno faltar, a prestação é paga por inteiro. A não ser que a direção da
EMAT aceite a suspensão do pagamento da mensalidade, após analisar a justificação
apresentada pelo Aluno ou Encarregado de Educação (no caso de o aluno ser menor
de idade).
Em caso de desistência, não serão devolvidas as mensalidades já pagas.
Não haverá aula, nem será descontada qualquer valor na mensalidade nos seguintes
casos: feriados nacionais e municipais, interrupções letivas (Natal, Carnaval e Páscoa),
ensaios, audições, recitais, concertos ou outras atividades nas quais a escola e os
alunos devam participar.
O preço da mensalidade não inclui o valor de materiais consumíveis (como por exemplo
fotocópias, palhetas, etc).
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7 – Avaliação
A EMAT é uma escola de regime livre, pelo que a avaliação é meramente informativa e
transmitida ao Encarregado de Educação sempre que este a solicite.
Os alunos interessados em realizar os exames da RockSchool ou da ABRSM
(Associated Board of the Royal School of Music) deverão comunicar ao respetivo
professor, consultar as datas de inscrição/realização disponibilizadas no website da
RockSchool (www.rslawards.com/ portugal) e da ABRSM (http://www. abrsm.org), bem
como os valores das propinas e material a adquirir. O professor deverá indicar qual o
nível a que o aluno se candidata e orientar as suas aulas neste sentido.

8 – Diplomas
Os alunos que se inscreverem aos exames de avaliação da RockSchool ou da ABRSM
receberão destes organismos o respetivo diploma comprovativo do exame efetuado,
onde consta a nota de avaliação assim como o grau concedido.

9 – Audições
A realização de audições está integrada na aprendizagem do aluno. A EMAT realiza,
em média, duas audições durante o ano letivo. As datas de realização bem como os
locais escolhidos serão sempre comunicados atempadamente aos encarregados de
educação.

10 – Faltas de Professores/Alunos e Atrasos
Em caso de falta por parte do professor, haverá lugar a reposição de aula.
Os alunos serão informados e a reposição de aulas será feita de acordo com a
disponibilidade de todas as partes envolvidas.
No caso da falta ser do aluno, esta deve ser comunicada com um mínimo de 24 horas
de antecedência, por telefone (926 795 665 ou 235418579) ou via email para
geral@pautaadjacente.pt , com o motivo da ausência. Após analisada a justificação da
falta, o professor decidirá duas novas datas tendo em conta a disponibilidade de ambos.
Caso o encarregado de educação ou aluno não aceite nenhuma das datas, a aula é
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considerada reposta. A marcação da reposição não poderá ser alterada após o seu
agendamento sob pena de perder o direito a essa aula.
No caso de falta do aluno, se comunicada com menos de 24 horas de antecedência, ou
sem qualquer justificação, este perderá o direito a esta aula, salvo casos excecionais a
avaliar pelo professor e Direção da EMAT.
A reposição das aulas de instrumento/canto deverá efetuar-se preferencialmente no
prazo de trinta dias a contar do dia da falta ou nas interrupções.
As reposições de aulas poderão ser dadas em videoconferência, desde que ambas as
partes concordem e seja viável.
As aulas por repor nunca poderão transitar de um ano letivo para o seguinte.
No caso de falta do professor a aulas coletivas, a reposição é possível desde que reúna
a concordância de 50% dos alunos/encarregados de educação abrangidos e que haja
disponibilidade por parte da EMAT.
As faltas dadas pelos alunos, mesmo que justificadas por documento médico, não
invalidam o pagamento integral da mensalidade.
Após um atraso do aluno igual ou superior a 15 minutos sem aviso, independentemente
da modalidade escolhida ser de 30, 45 ou 60 minutos por semana, o professor assumirá
que a aula está dada, poderá abandonar as instalações da academia e não será
autorizada a reposição dessa aula.

11 – Aluguer de Salas de Estudo
Os alunos poderão marcar salas para estudo, ficando dependentes da disponibilidade
da sala para o horário e dia pretendido. O aluno que por mais de 3 vezes não ocupou a
sala reservada perde o direito a efetuar novas marcações.

12 – Alterações de Cursos, Modalidade e Desistências
Os pedidos de alteração de curso ou modalidade devem ser comunicados por email
para a EMAT até ao último dia do mês anterior, procedendo aos respetivos acertos para
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a mensalidade seguinte. Reserva-se à Direção a sua aprovação, que o fará pelo mesmo
meio de comunicação.
A desistência da frequência da EMAT deve ser comunicada por email ou carta até ao
último dia útil do mês anterior.
A desistência da frequência da EMAT não invalida o pagamento de todos os serviços
usufruídos até à data.

13 – Reuniões/Comunicação com Encarregado de
Educação
O meio de comunicação preferencial para envio de informações diversas, faturação,
entre outros, é o email, pelo que advertimos para a necessidade de consulta regular das
contas de email fornecidas aquando da inscrição/renovação.
Sempre que necessário, os encarregados de educação poderão solicitar a marcação de
uma reunião com a Coordenação Pedagógica para se informarem da evolução do(s)
seu(s) educando(s).

14 – Danos Materiais
Quaisquer danos materiais que envolvam o aluno serão suportados pelo respetivo
Encarregado de Educação (no caso de o aluno ser menor de idade)
A EMAT não se responsabiliza pelos bens materiais dos alunos, encarregados de
educação e professores.

15 – Seguro
O aluno tem terá de pagar o valor de 10€ de seguro, obrigatório no ato da inscrição.

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção. A EMAT reserva-se no direito
de alterar o presente Regulamento com aviso prévio de 30 dias.
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