CULTURA

CURSO DE MÚSICA

AULAS DE MÚSICA ONLINE
Ano Letivo 2020/2021

Inscrições abertas para os instrumentos de Canto, Piano e Guitarra.

Programa

O Clube Millennium bcp vem abrir as inscrições para o ano letivo 2020/2021.
Considerando a manutenção da situação pandémica vigente e das condicionantes associadas,
as aulas iniciar-se-ão em setembro com frequência exclusiva online como decorreu nos últimos
3 meses letivos da época finda em julho. Adicionalmente, informa-se que o Clube se encontra a
desenvolver um conjunto de iniciativas no domínio da segurança para avaliar e poder
determinar se será possível reiniciar em outubro as aulas presenciais.
Funcionarão aulas teóricas de Formação Musical para todos os inscritos em instrumentos,
sendo a frequência gratuita.

Custos

€
€
*
*

50,00 mês - Formação Musical + 1 instrumento;
85,00 mês - Formação Musical + 2 instrumentos;
Desconto familiar: redução de €7,50 na mensalidade de cada aluno;
Convidados: acresce €25 à modalidade escolhida.

O valor a pagar pelos sócios do Clube corresponderá a 80% do custo das aulas por
instrumento e 60% por dois instrumentos, suportando o Clube os 20% e 40% do
custo remanescente, respetivamente.
Débito mensal de setembro até julho de 2021. Não são permitidas desistências.

Data / Hora
Meios

Horário: a combinar entre o aluno e o professor.
Inscrições limitadas a 60 alunos no total de inscritos em todos os instrumentos.
Os alunos inscritos que não pretenderem ter aulas durante o mês de julho de 2021 devem
avisar o Professor e informar a Secretaria do Clube até ao final do mês de maio.

#Fiquealerta #Estamosjuntos
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Meios: Por computador ou telemóvel através das plataformas ZOOM, Teams, Skype, Face
Time ou outros canais remotos online a combinar com os professores.

Sem prejuízo do início do ano letivo com aulas online, o Clube reavaliará, no final do mês de
setembro, a possibilidade de reiniciar as aulas presenciais, atento o estrito cumprimento das
normas e recomendações sanitárias que estejam em vigor.

Condições

As inscrições serão aceites até 30/09/2020, inclusive, e estarão sujeitas à apreciação
preliminar dos potenciais alunos, sendo a inscrição registada por ordem de entrada e
condicional já que sujeita a: (i) contacto prévio, (ii) teste das condições técnicas de
prestação do serviço online e verificação do equipamento, assim como quanto (iii) à
compatibilidade da disponibilidade horária dos professores.

Os potenciais alunos serão contactados telefonicamente pelos professores de instrumento
até ao dia 01/10/2020 para definir horários compatíveis.
A inscrição definitiva fica ainda sujeita ao teste de qualidade das condições técnicas de
transmissão por vídeo chamada através de computador ou telemóvel, a efetuar no decurso
da primeira aula.
A Secretaria do Clube avisará oportunamente os inscritos aceites para o presente ano letivo.
Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

#Fiquealerta#Estamosjuntos
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