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Oferta educativa 
Na Nova Academia Lisboa procuramos formar indivíduos no domínio artístico. 
Dispomos de aulas de canto, instrumento (piano, guitarra clássica, violino, e 
bateria), orquestra, teoria musical, iniciação à música, mini stomp, dança 
(jazz, dancehall, hip hop, ballet), teatro, desenho e pintura, magia, entre 
outras atividades, que vão sendo acrescentadas, 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 com música, dança 
e bem-estar.  
 
 

Requisitos de admissão 
A Nova Academia Lisboa poderá aceitar alunos de todas as idades, de acordo 
com a natureza e exigências das atividades em questão. Não é necessário, 
para a admissão na Nova Academia Lisboa, que o aluno já tenha 
conhecimentos, a priori, independente da atividade em que se inscreve. Em 
algumas situações, caso se justifique, poderá ser pedido ao aluno um exame, 
ou um teste informal para se apurar a viabilidade da sua frequência em 
determinada atividade.  
 
 

Aulas de grupo 
As aulas de grupo poderão abrir, sendo que há um número mínimo de três 
alunos. 
 
 

Duração das aulas  
No presente momento, as aulas na Nova Academia têm as seguintes 
durações:  
Aulas de instrumento e canto: 30 ou 60 minutos;  
Iniciação à música, mini stomp, teatro, magia, dança (todas exceto ballet e hip 
hop 3-6 anos): 60 minutos;  
Ballet e hip hop (3-6 anos): 45 minutos;  
Desenho e pintura: 90 minutos.  
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Calendário letivo 
O calendário letivo do decorrente ano 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 priorizando 
o interesse e bem-estar 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. 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 imposta pela Nova Academia Lisboa, esse valor 
ser-lhe-á restituído na íntegra. 
 
 

Aulas experimentais  
Um potencial aluno pode experimentar as nossas aulas. Estas terão um custo 
de €5 para aulas de grupo, e €10 no caso de aula individual. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

http://www.novaacademia.pt/
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Recitais e apresentações de alunos 
Estes momentos são de extrema importância, pois, para além de neles 
apresentarmos o resultado da 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 
eletrónicos 
Dentro de qualquer sala de aula, a utilização ou manuseamento, por parte dos 
alunos, seja de telemóveis, tablets, computadores portáteis, ou outros 
equipamentos eletrónicos, é proibida. Caso o aluno não coopere, o professor 
reserva-se o direito de retirar-lhe o equipamento, devolvendo-o no final da 
aula. 
 
 

Faltas de alunos e professores  
O professor não é obrigado a compensar faltas de alunos cujas aulas são  
individuais. Eventual e excecionalmente, poderá haver uma compensação, 
sendo que essa decisão cabe ao professor e à Nova Academia após avaliação 
do caso em questão. Caso o aluno falte a uma aula de grupo não há 
possibilidade de compensação da mesma. 
 
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, não havendo qualquer tipo de acerto 
na prestação desse mês ou dos consecutivos. O não pagamento dessa 
mensalidade implica a anulação da matrícula desse ano letivo. 
 
No caso de ser o professor a faltar, há sempre reposição da aula, em horário 
a acordar entre aluno, professor, e Nova Academia Lisboa. Caso a falta seja a 
uma aula de grupo, o professor reserva-se o direito de marcar reposição numa 
data e hora em que a maioria dos alunos garanta presença. A haver lugar para 
reposição, espera-se que esta data aconteça o mais brevemente possível, e 
nunca transitando para o ano letivo seguinte.  
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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. 
 
Se a Nova Academia Lisboa, em conjunto com os professores, perceber que o 
número total de aulas anuais está abaixo do que seria considerado justo para 
o aluno – aliado ao facto dessas faltas de aulas coincidirem com feriados, ou 
interrupções letivas –, poderá haver espaço para compensação(ões) no fim 
do ano letivo, num horário a estipular por professor e a Nova Academia 
Lisboa, sendo que os alunos serão informados de tal, antecipadamente. 

 
Preços 
Os preços das inscrições, aulas, bem como dos packs, e outros serviços 
prestados, estão disponíveis no site www.novaacademia.pt e estão 
igualmente, disponíveis para consulta 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 acordo com a Nova Academia Lisboa, sem nenhuma 
penalização para si, sendo que as atividades pelo aluno já liquidadas, deverão 
acontecer no horário que lhe foi atribuído, no decorrer desse mês. 
 
 

Pagamentos 
Os pagamentos referentes à mensalidade 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.  
 
 

http://www.novaacademia.pt/
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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. 

 
 
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 equipamentos 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.novaacademia.pt/
http://www.novaacademia.pt/
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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. Pedimos que, caso seja essa a 
sua intenção, sejamos avisados o mais antecipadamente dessa vontade. 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.  
 
 

Casos omissos  
Caberá à direção da Nova Academia Lisboa resolver os casos omissos no 
presente regulamento. 
 
 
 
Lisboa, 1 de setembro de 2021 

http://www.novaacademia.pt/

