
                                                                                                                                            
 
 
Carta de Apresentação da Escola de Música Crescendo. 

 

 

Caros pais, 
 
Foi com muito orgulho e determinação que desde o início de janeiro assumimos 
a responsabilidade do ensino de música no Colégio Vasco da Gama, uma 
instituição com um projeto pedagógico admirável.  
Vimos ao vosso contacto pois considerámos imprescindível apresentar a nossa 
escola. Somos a Crescendo, Escola de música do Estoril, existimos há 23 
anos e foi sempre nossa intenção primar pela qualidade do ensino da música e 
estarmos ligados à comunidade. Por isso temos vindo a realizar projetos 
relacionados com o ensino de música sempre com a premissa de que é um 
complemento ao ensino curricular mas convictos de que todo o crescimento e 
amadurecimento que se espera de um percurso académico é beneficiado pela 
aprendizagem de música e de um instrumento. 
Nesta parceria assumimos a responsabilidade pelo ensino da música no colégio 
Vasco da Gama para as aulas de Piano, Canto, Violino e Bateria. O nosso ensino 
baseia-se em programas dinâmicos e elaborados pela nossa direção pedagógica 
e orientados para crianças, jovens e adultos, preparando-os para a entrada nos 
cursos superiores de música clássica e jazz. Somos acreditados para realizar 
exames do Trinity College of London para os alunos que pretendem uma 
habilitação reconhecida internacionalmente.  
Estamos ao vosso inteiro dispor e para tal, qualquer informação ou dúvida sobre 
as aulas dos vossos filhos, não hesitem em nos contactar pelos números 
indicados abaixo, ou por email. Teremos todo o gosto em esclarecer-vos e 
orientar-vos nas melhores opções.  
Poderão saber um pouco mais através do link do site da Crescendo. Sigam-nos 
através do Facebook e do Instagram, onde anunciamos as audições/concertos 
e outras iniciativas que desenvolvemos durante o ano. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
Isabel Pereira 
Direção executiva da Crescendo 
Cristina Conceição 
Responsável administrativa 
Crescendo – Escola de Música 
Rua António da Costa Carvalho,77 
Alapraia, 2765- 016 Estoril 
Tel: 21 466 33 59/ Tm: 96 130 88 49 
crescendoestoril@gmail.com 
www.crescendomusical.net 
www.facebook.com/crescendomusical/ 
www.instagram.com/crescendoestoril/ 
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