
                                                                                    

 
Cursos de Música no Colégio Vasco da Gama 

(Acordo de Colaboração entre Colégio Vasco da Gama  
e a Escola de Música Crescendo) 

Objetivos 
 
1. Implementar e incentivar aulas de instrumento individuais a todos os ciclos de ensino. 
2. Divulgar a importância e vantagens da aprendizagem de um instrumento a alunos e pais 
3. Implementar aulas de Iniciação Musical (1º ciclo) e Formação Musical (a partir do 2º e 3º ciclos) 

como base na aprendizagem musical e importante complemento da aula de instrumento. 
4. Numa segunda etapa, implementar aulas de conjunto, a determinar conforme os alunos que estejam 

a frequentar as aulas, os seus níveis de aprendizagem e as suas disponibilidades de horário 
5. Realizar apresentações públicas dos alunos (audições) se possível com uma periodicidade 

trimestral, e uma apresentação maior no final de ano. 
 
Linhas de orientação 
 
1) Cursos a disponibilizar no ano letivo 2019/2020: Piano, Bateria, Canto, Violino, Clarinete, Iniciação 

Musical e Formação Musical, dependendo a sua abertura do número de alunos inscritos. 
2) As aulas terão o seu início em princípios de outubro e terminarão em finais de junho. 
3) As inscrições serão feitas no Colégio, mas  a gestão das aulas e dos horários é da competência da 

Escola Crescendo. 
4) As aulas serão dadas por professores contratados pela Crescendo Estoril, nas instalações do 

Colégio Vasco da Gama. 
5) As aulas de instrumento individuais terão a duração de 30 minutos/semana para o 1º Ciclo e de 45 

minutos/semana para os outros Ciclos. 
6) As aulas deverão decorrer entre as 15h55 e as 19h00, em dias de semana. 
7) Os alunos pagarão pelas aulas no Colégio o mesmo valor que pagariam na Escola Crescendo pelo 

mesmo serviço, sendo as mensalidades cobradas pelo Colégio Vasco da Gama. 
8) As aulas seguirão o calendário escolar do Colégio Vasco da Gama, sendo as mensalidades fixas, 

mesmo nos meses em que haja férias escolares. 
9) Os alunos que frequentarem as aulas terão o seu próprio instrumento, que deverão trazer para as 

aulas, assim como os professores, com exceção do piano e da bateria. 
10) Outros materiais necessários – instrumentos Orff, estantes de partituras, suportes de instrumento, 

pés de apoio ou outros – deverão ser providenciados pelo Colégio Vasco da Gama, mediante pedido 
da Crescendo. 

11) Em caso de falta do aluno não comunicada com antecedência nem justificada, a aula é perdida. Em 
caso de aviso com pelo menos 24 horas de antecedência, a aula será compensada, devendo a 
compensação ser acertada entre a Escola Crescendo e o encarregado de educação do aluno. 

12) Em caso de falta do professor, ou este é substituído, ou o professor terá que compensar as aulas a 
que faltou. 

13) A falta do professor e a impossibilidade de ser substituído, deverá ser comunicada ao encarregado 
de educação do aluno pela Escola Crescendo. Deverá também ser comunicada ao Colégio com a 
antecedência que permita informar os alunos. 

14) O programa curricular das aulas de Instrumento, Formação Musical e Iniciação Musical é da 
responsabilidade da Escola Crescendo. 

15) No final de cada período, os alunos serão avaliados, devendo os professores disponibilizar uma ficha 
de avaliação ao Colégio para ser entregue aos encarregados de educação. 

16) Os alunos poderão prepara-se e candidatar-se ao Exames do Trinity College. 
17)  As desistências que, eventualmente, venham a ocorrer, só serão consideradas 30 dias após a sua 

comunicação por escrito, em impresso próprio, à Secretaria Administrativa, não sendo consideradas 
as desistências feitas nos meses de maio e junho. 

 
Mensalidades 
 
No ano letivo de 2019/2020, as mensalidades serão as seguintes: 
Aulas individuais 30 minutos por semana - 77,00€ 
Aulas individuais 45 minutos por semana - 94,10€ 
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