
Normas da Academia VoZes em ConSerto (AVeC)
Ano letivo 2021/2022

1.  As aulas

1.1.   As aulas podem ser individuais e/ou em conjunto, em regime presencial ou online, ministradas uma 
ou mais vezes por semana, a um dia e hora fixa a combinar entre a academia e o aluno. 

1.2.  As aulas podem ter a duração de 30 min., 50 min. ou 60 min. consoante as modalidades estabeleci-
das pela direção da academia. 

1.3.  As aulas decorrem entre setembro e julho de cada ano letivo, de segunda-feira a sexta-feira entre as 
as 14h e as 21h, com interrupções a definir pela direção da academia, de acordo com o calendário 
escolar do ensino oficial.

1.4. As aulas são pessoais e intransmissíveis.

2.  As inscrições/reinscrições  

2.1.  As inscrições/reinscrições podem ser efetuadas via online ou na secretaria da Academia VoZes em 
ConSerto. É necessário o preenchimento de uma ficha (fornecida pela academia), uma fotografia, e o 
pagamento da inscrição/reinscrição (não havendo, em caso de desistência, direito ao seu reembolso). 

2.2. A primeira mensalidade é paga juntamente com a inscrição/reinscrição.

2.3.  O pagamento da mensalidade referente ao mês de julho é efetuado na sua totalidade, no ato da 
inscrição/reinscrição ou repartido pelos três primeiros meses de frequência nas aulas, não sendo 
reembol sável em caso de desistência.

2.4.  O pagamento das mensalidades poderá ser efetuado por MBWAY (911 155 558) ou por trans-
ferência bancária (IBAN PT50 0033 0000 4526 1450 3310 5), até ao dia 8 de cada mês.   
Deverá remeter o comprovativo de transferência com o seguinte descritivo:   
"NOME_APELIDO_MODALIDADE" para o e-mail contabilidade@vozesemconserto.pt

2.5.  A qualquer altura do ano, o aluno poderá alterar a modalidade e o regime escolhidos no ato da inscri-
ção, com aviso prévio de 10 dias. Se a nova modalidade comportar um valor superior à escolhida ini-
cialmente, o aluno pagará a diferença referente ao mês de julho, no mês em que efetuar a alteração. 
Se optar por uma modalidade de valor inferior, este não será reembolsado pela academia, podendo 
no entanto, o aluno frequentar no mês de julho, as aulas correspondentes à modalidade inicial.

2.6.  O aluno poderá iniciar as suas aulas em qualquer data do mês, sendo o valor da primeira mensalidade, 
proporcional ao número de aulas. 
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2.7.  O valor da mensalidade pressupõe a existência de uma média de 4 aulas mensais ao longo de todo o 
ano letivo. A mensalidade não sofre qualquer redução quando o mês inclui feriados nacionais e/ou 
locais ou interrupções estabelecidas no calendário escolar da AVeC. Da mesma forma, a mensalidade 
não sofre aumento quando os meses têm 5 semanas, havendo assim, uma compensação natural.

2.8.  Os alunos que se inscrevam/reinscrevam a partir do mês de março, têm 50% desconto no valor da 
inscrição/reinscrição, apenas válida no ano letivo ao qual se inscrevam. 

2.11.  Todos os alunos têm 10% de desconto na 2ª modalidade, prevalecendo o desconto na modalidade de 
menor custo.

2.12.  Os alunos pertencentes ao mesmo agregado familiar, usufruem 20% de desconto na inscrição e 5% 
de desconto nas mensalidades, não acumulável com outras promoções.

3.  Vale por 1 amigo  

3.1.  O aluno recebe um vale de 10€, por cada amigo que se inscreva na Academia, em qualquer modali-
dade.

3.2.  O vale é pessoal e intransmissível e tem a validade de 1 mês, a contar da data da inscrição do amigo. 

3.3.  Este, pode ser descontado na mensalidade ou em qualquer outra modalidade que o aluno pretenda 
frequentar na Academia VoZes em ConSerto.

3.4.  Acumulável com outros Vale por 1 amigo e não acumulável com outras promoções.

4.  As faltas/interrupções

4.1.  As aulas a que os alunos cheguem atrasados, não são compensadas. Tendo contudo o aluno, o direito 
ao restante tempo que falta para concluir a aula.

4.2.  As faltas dadas pelos alunos, mesmo que justificadas, não dão direito ao reembolso das mensalidades 
nem a compensação das aulas pelo professor. 

4.3.  As faltas dadas, pelo professor, serão sempre compensadas logo que haja disponibilidade da parte do 
professor e do respetivo aluno. Uma vez definida data e hora para a reposição da aula, a não compa-
rência por parte do aluno, implica a perda da mesma.

4.4.  As aulas que coincidam num feriado, não serão dadas nem repostas noutro dia. Sempre que se veri-
fiquem dois feriados no mesmo mês e que ocorram no mesmo dia da semana, a academia assegura 
a aula de um dos feriados em dia e hora a combinar com o aluno e com a academia. Nestes casos, o 
pagamento da mensalidade terá o valor igual a um mês normal.

4.5.  A ausência do aluno por um período igual ou superior a um mês, obriga ao pagamento da(s) 
respetiva(s) mensalidade(s). 
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4.6.  Se em qualquer altura do ano letivo, o aluno interromper as aulas sem proceder ao pagamento das 
mensalidades, terá de fazer uma renovação de inscrição referente ao mesmo ano letivo, no valor de 
25€, sujeitando-se a eventuais alterações no seu horário, assim como, alteração de professor. 

4.7.  A desistência/interrupção do aluno na frequência das aulas, deverá ser comunicada à academia pelo 
próprio ou pelo encarregado de educação (se o aluno for menor), até ao dia 20 do mês anterior, se tal 
não acontecer, a mensalidade é devida na sua totalidade.

5.  As multas

5.1.  O pagamento das mensalidades é efetuado até ao dia 8 de cada mês. Caso seja efetuado fora do prazo 
estabelecido, implicará o acréscimo de uma penalidade de: 
•	 10% dia 9 e 10
•	 20% de dia 11 a 15
•	 40% de dia 16 até ao final do mês

5.2.  A partir do 1o dia do mês seguinte, haverá uma suspensão automática do aluno, na frequência das 
aulas. No entanto, se a direção entender, poderá anular a(s) aula(s) a partir do dia 15 do mês em 
dívida, até à sua regularização.

6.  Espetáculos/Apresentações

6.1.  Poder-se-ão realizar até 2 espetáculos/apresentações públicas por ano letivo, ou via online ou nas 
instalações da Academia VoZes em ConSerto ou noutro espaço a definir. Estes eventos podem ser 
realizados no final de cada período em datas a definir.

6.2.  A(s) semana(s) que antecede(m) o(s) espetáculo(s)/apresentação(ões) da AVeC, poderá(ão) estar reser- 
vada(s) para ensaios de preparação com os alunos intervenientes no(s) mesmo(s). As aulas poderão 
não decorrer em condição normal, mas sim, em condição de grupo e em horários estabelecidos pela 
academia para o efeito. Para os alunos que não participem no(s) espetáculo(s)/apresentação(ões), as 
aulas decorrerão como habitualmente.

6.3.  É nestes eventos que os alunos apresentam publicamente o que aprenderam e desenvolveram durante o 
período. Os alunos serão selecionados para participar no(s) espétaculo(s)/apresentação(ões), consoante 
a avaliação e parecer do professor. A academia reserva-se o direito de avaliar cada caso em particular.

6.5.  Verificando-se existirem condições para a realização de espectáculos, o grande espetáculo correspon-
dente ao último período, será realizado num auditório. Este espetáculo tem um carácter performa-
tivo e artístico mais exigente, pelo que, só poderão participar no mesmo, os alunos que frequentem 
também a modalidade Laboratório de Espetáculo (montagem e ensaios específicos para o espetáculo). 
O Laboratório de Espetáculo tem a duração de 2 horas semanais. Os cantores frequentam de janeiro 
a maio (5 mensalidades) e os instrumentistas de março a maio (3 mensalidades). Existe ainda a obri-
gatoriedade de cada aluno participante adquirir no mínimo 10 bilhetes (10€/bilhete) para o grande 
espectáculo produzido pela VoZes em ConSerto (esta condição só se coloca no momento prévio à 
venda dos bilhetes).
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7.  Condições gerais

7.1.  Não é permitido o consumo de bens alimentares nas salas de aulas. Os alunos devem preservar o 
espaço, assim como todo o material que aí se encontra.

7.2.  A VoZes em ConSerto não se responsabiliza por quaisquer danos ou extravio de objetos pessoais dos 
alunos. Os objetos de valor, deverão ser transportados para a sala de aula e deverão ser depositados 
em local adequado.

7.3.  No caso de cancelamento de turmas por parte da direção, os alunos deverão ser devidamente infor-
mados, com um mínimo de um mês de antecedência, devendo, os respetivos professores ajudar os 
alunos a inserir-se em turmas em vigor, que possam incorporá-los, tanto do ponto de vista numérico, 
como a nível da sua formação. 

7.4.  À direção da Academia reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder à alteração, substi-
tuição e supressão das modalidades, horários e professores, assim como, todas as normas por esta 
efetivada.

8.  Calendário Escolar da AVeC:

Início de aulas: 10 de setembro

Férias de Natal: de 20 de dezembro a 3 de janeiro (inclusive)

Interrupção de Carnaval: 1 de março

Interrupção da Páscoa: 14 a 18 de abril (inclusive)

Fim de aulas: 28 de julho
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