REGULAMENTO
NOVA ACADEMIA LISBOA
2020/2021
AULAS DE MÚSICA
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Oferta educativa
Na Nova Academia Lisboa procuramos formar indivíduos numa vertente
artística, tendo por base o ensino de música. Dispomos de aulas de canto,
piano, guitarra clássica, violino, bateria, orquestra, formação musical, coro,
trompete, saxofone, clarinete, entre outros instrumentos, que vão sendo
acrescentados à nossa lista de disciplinas, num compromisso entre um
espírito de aposta e o interesse dos alunos que nos procuram. Acontecem
também, na Nova Academia Lisboa, embora sem frequência definida,
ateliês de música para bebés, ou outras atividades relacionadas.

Requisitos de admissão
A Nova Academia Lisboa aceita alunos a partir dos 5 anos de idade. Não é
necessário, para a admissão na Nova Academia Lisboa, que o aluno tenha
conhecimentos musicais, a priori. No entanto, caso o aluno pretenda
inscrever-se apenas na disciplina de orquestra, poderá ser pedido um exame
prático para se apurar a viabilidade da sua frequência nesta disciplina.

Modalidades
Os alunos poderão ter apenas aulas de instrumento (individuais ou em
grupo de dois, caso haja outro aluno interessado, e que o professor e a Nova
Academia Lisboa considerem de nível aproximado), formação musical,
coro, ou orquestra, bem como um conjunto destas disciplinas. Para tal,
dispomos de packs que permitem ao aluno ter um plano de estudos mais
completo. Idealmente, as aulas serão presenciais. No entanto,
disponibilizamos igualmente – e à luz dos acontecimentos resultantes da
pandemia causada pelo COVID-19, que obrigaram ao confinamento
obrigatório de muitas famílias –, aulas por videochamada, através de
plataforma digital a acordar entre aluno/encarregado de educação,
professor e Nova Academia Lisboa. A última modalidade possível, caso o
aluno prefira, são aulas dadas no seu domicílio.
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Duração das aulas
As aulas têm a duração de 30 ou 60 minutos, sendo que em alguns casos,
poderá haver apenas uma duração possível. Para mais detalhes, esta
informação poderá ser sempre consultada nas nossas instalações, estando
afixada no painel à entrada, junto à receção, ou através do site da Nova
Academia Lisboa – www.novaacademia.pt.

Calendário letivo
O calendário letivo para o ano letivo 2020/21 poderá ser sempre consultado
nas nossas instalações, estando afixado no painel à entrada, junto à receção,
ou através do site da Nova Academia Lisboa – www.novaacademia.pt.

Horários
Os horários das aulas são definidos mediante disponibilidade dos alunos,
professores e a Nova Academia Lisboa. Caso se justifique a mudança de
horários, em prol do melhor funcionamento da Nova Academia Lisboa, esta
última reserva-se o direito de proceder a essas alterações, sempre
procurando o interesse de todas as partes envolvidas.

Inscrições
Os alunos poderão inscrever-se em qualquer momento do ano, estando
sempre abertas as inscrições na Nova Academia Lisboa. O processo de
inscrição fica concluído com o pagamento do valor da inscrição e seguro,
pagamento do valor correspondente ao plano de estudos pretendido, e
aceitação do presente regulamento. Logo, será possível a definição de um
horário. Caso antes da definição de horário, o aluno não pretenda
prosseguir com o seu plano de estudos na Nova Academia Lisboa, e se tal
for fruto apenas da sua vontade, o valor da inscrição e seguro não poderá
ser devolvido. Caso a impossibilidade de frequência do aluno seja causada
pela Nova Academia Lisboa, esse valor será restituído na íntegra.
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Aulas experimentais
Um potencial aluno poderá frequentar até duas aulas abertas, isto é, até duas
disciplinas diferentes, por ano letivo. Estas aulas são orientadas pelos
professores responsáveis pelas disciplinas em questão, e poderão consistir
em aulas com duração reduzida (a definir pelo professor e/ou pela Nova
Academia Lisboa), ou na frequência duma aula (completa ou parcial) dum
aluno já inscrito. Neste último caso, é garantido ao aluno já inscrito que a
sua aula não será perturbada pela presença do potencial aluno. Muito pelo
contrário, o professor também deverá aproveitar esta situação,
pedagogicamente, em benefício do aluno inscrito. Não dispomos de aulas
experimentais por videochamada.

Avaliações
Na Nova Academia Lisboa optamos por um regime livre, pelo que não
dispomos de sistema de avaliação predefinido. No entanto, podemos, em
conjunto com o professor, fornecer informação sobre o aproveitamento do
aluno, em qualquer momento do ano letivo.

Recitais e apresentações de alunos
Estes momentos são de extrema importância, pois, para além de neles
apresentarmos toda a evolução da aprendizagem do aluno, é uma
experiência que potencia bastantes competências. Acreditamos que, em
conjunto com o núcleo familiar, devemos fomentar a participação de todos
os alunos nestas ocasiões. A data, horário e local destas audições serão
sempre comunicados atempadamente aos alunos e encarregados de
educação.

Utilização de telemóveis, tablets, e outros equipamentos
Dentro de qualquer sala de aula, a utilização ou manuseamento, por parte
dos alunos, seja de telemóveis, tablets, computadores, ou outros
equipamentos eletrónicos é proibida, salvo algumas exceções, e quando
solicitadas pelo professor, no âmbito da aula em questão. Caso o aluno não
coopere, o professor reserva-se o direito de retirar-lhe o equipamento,
devolvendo-o no final da aula.
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Faltas de alunos e professores
Os alunos, caso faltem a aulas individuais, poderão ver as suas aulas
repostas, desde que avisem por escrito o professor em questão, ou a Nova
Academia Lisboa (através do e-mail geral@novaacademia.pt), até 24 (vinte
e quatro) horas antes da aula à qual irão faltar. Caso não aconteça, a Nova
Academia Lisboa reserva-se o direito de não compensar esta aula. Num mês
em que o aluno falte a uma ou mais aulas, e independentemente de serem
compensadas, o pagamento desse mês deverá ser feito na totalidade, dentro
do prazo acordado (consultar tópico “Pagamentos”), não havendo qualquer
tipo de acerto na prestação desse mês ou dos consecutivos.
Caso seja o professor a faltar, há sempre reposição da aula, em horário a
acordar entre aluno(s), professor, e Nova Academia Lisboa. No caso de falta
do professor acontecer numa aula de grupo, este reserva-se o direito de
marcar reposição numa data e hora em que a maioria dos alunos garanta
presença. Em ambas as situações espera-se que, a haver lugar para
reposição, esta aconteça o mais brevemente possível, nunca transitando
para o ano letivo seguinte.

Compensação de aulas em interrupções letivas, feriados ou
outras situações
As aulas que cujos dias coincidam com interrupções letivas e feriados não
serão repostas. Não serão, igualmente, repostas as aulas que coincidam com
dias de recitais, concertos de alunos, ou outras atividades que contem com
a participação dos mesmos.
No entanto, e se a Nova Academia Lisboa, em conjunto com os professores,
achar que há um desequilíbrio no número total de aulas anuais, algumas
dessas [aulas] que calharam coincidir com feriados, poderão ser
compensadas, no fim do ano, num horário a estipular por professor e a
Nova Academia Lisboa, sendo os alunos informados de tal,
antecipadamente.
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Preços
Os preços das inscrições, aulas, bem como dos packs, e outros serviços
prestados, estão disponíveis no site www.novaacademia.pt e estão,
igualmente, afixados no painel à entrada, junto à receção, nas nossas
instalações. A Nova Academia Lisboa reserva-se o direito de alterar
quaisquer preços dos seus serviços, sempre que achar válido e oportuno,
devendo informar os alunos ou encarregados de educação com a possível
antecedência. Caso isso aconteça, e o aluno não concorde com os novos
valores a cobrar, reserva-lhe o direito de rescisão do contrato, sem nenhuma
penalização para si, sendo que as atividades por ele (aluno) já liquidadas,
deverão acontecer no horário que lhe foi atribuído, no decorrer desse mês.

Pagamentos
Os pagamentos referentes à frequência do aluno deverão ser efetuados de
acordo com o plano de estudo escolhido, mensalmente, até ao dia 8 (oito)
do mês em questão, em numerário ou por transferência bancária (método
preferencial) para o seguinte IBAN: PT50 0033 0000 45604513723 05
(Planeta sábio - Associação cultural). Caso o pagamento seja efetuado
depois do dia 8 (oito) a Nova Academia Lisboa reserva-se o direito de cobrar
mais 10% do valor em questão até findar o mês a regularizar. Se o valor em
dívida não for liquidado, a Nova Academia Lisboa reserva-se o direito de
anular a matrícula do aluno devedor, tornando o seu horário disponível
para outros potenciais alunos, já no mês consecutivo.

Ofertas e descontos
Dispomos de condições especiais para famílias, alunos que tragam novos
alunos para a Nova Academia Lisboa, bem como para quem prefere fazer o
pagamento de uma única propina anual. Neste último caso, o desconto será
de 5%, sendo que este valor, depois de pago, não poderá ser restituído em
caso de desistência do aluno. Estes descontos podem ser consultados no
preçário, estando ele disponível para consulta no site da Nova Academia
Lisboa - www.novaacademia.pt –, e afixado no painel à entrada, junto à
receção, nas nossas instalações.
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Comunicação de atividades
Todas as atividades que têm lugar na Nova Academia Lisboa e que são do
interesse dos alunos são comunicadas e tornadas públicas,
antecipadamente, através dos meios próprios, sendo eles, site
(www.novaacademia.pt), envio de e-mails, afixação de cartazes no painel de
informações junto à receção, e, verbalmente.

Danos materiais
O espaço da Nova Academia Lisboa e todos os materiais e instrumentos que
nele se encontram servem para um bem comum a todos que aqui estudam
e aprendem. Como tal, pedimos respeito no tratamento do espaço e
manuseamento destes preciosos objetos. Os custos, em consequência de
danos causados a equipamento escolar, instrumentos, ou quaisquer outros
materiais da Nova Academia Lisboa, deverão ser totalmente suportados
pelos alunos responsáveis ou pelos seus encarregados de educação.

Rescisão do contrato
O aluno, ou seu encarregado de educação, poderá rescindir o contrato com
a Nova Academia Lisboa, sempre que o entender, não havendo
obrigatoriedade de vínculo até ao fim do ano letivo em curso. Os
pagamentos de mensalidades ou anuidades já pagas não serão restituídos.

Regulamento
O presente regulamento poderá ser consultado sempre que o aluno
requisitar, nas instalações da Nova Academia Lisboa, ou no site da mesma,
www.novaacademia.pt, e poderá ser alterado sempre que a direção o achar
necessário. Caso tal aconteça, a sua alteração será comunicada aos alunos e
encarregados de educação, com a antecedência de 30 (trinta) dias.

Casos omissos
Caberá à direção da Nova Academia Lisboa resolver os casos omissos no
presente regulamento.
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