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REGULAMENTO 2019/20

O presente Regulamento estabelece as regras gerais de funcionamento da Academia das 
Expressões e tem a vigência de setembro de 2019 a agosto de 2020.

O projeto resulta de uma iniciativa da ACADEMIA DAS EXPRESSÕES-Sociedade Unipessoal, 
Lda.

Artigo 1º
OBJETO DA ACADEMIA DAS EXPRESSÕES

A Academia das Expressões é um espaço dedicado ao desenvolvimento artístico e criativo, 
inovador e aliado às novas tecnologias.

Esta aprendizagem não dá equivalências escolares ou graus artísticos.

Artigo 2º
INSCRIÇÕES

1. A inscrição poderá ser feita na sede da Academia das Expressões (Rua Coronel Silva Leal, n.º 
13 - Ponta Delgada), ou online através do site www.academiadasexpressoes.com (validada após 
o pagamento dos custos da inscrição e primeira mensalidade), e aceitam-se as inscrições de 
novos/as alunos/as de setembro a dezembro, mediante o preenchimento da ficha de matrícula. A 
ficha de matrícula, deve ser obrigatoriamente assinada pelo aluno/a (sendo maior de idade) ou por 
um dos pais/Encarregado/a de Educação, no caso de o/a aluno/a ser menor de idade. Para 
completar a ficha de matrícula o/a aluno/a deverá entregar uma fotografia recente que será 
posteriormente devolvida ao aluno/a e uma cópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade.
2. No ato da inscrição serão cobradas as seguintes quantias:
a) 50€ custo de inscrição; 10€ custo renovação
b) O valor da(s) modalidade(s) inscritas referente à primeira prestação.
3. São admitidas, na Academia das Expressões, crianças a partir dos dois anos e  meio de idade. 
4. As inscrições dos alunos realizam-se de acordo com as diretivas fixadas pela Academia das 
Expressões, podendo decorrer excepcionalmente durante todo o ano, mas com particular 
incidência nos meses de setembro e outubro. 
5. O aluno ou encarregado de educação compromete-se a efetuar o pagamento do custo da 
inscrição/renovação, do seguro, e de um valor anual referente à(as) atividade(s) que poderá ser 
dividido até 11 prestações (setembro a julho). 
6. O pagamento em prestações mensais, deverá ser liquidado até ao dia 8 de cada mês. Quando 
tal não for cumprido, será acrescentada uma taxa de 10% de atraso no pagamento. As taxas de 
atraso serão cobradas cumulativamente, ou seja, por cada mês de atraso acresce mais uma taxa 
de 10%. 
7. Após um mês da não liquidação das prestações, o aluno poderá ser impedido de frequentar as 
aulas. A partir do terceiro mês não liquidado, o aluno terá que efetuar nova inscrição. 
8. As 11 prestações a serem pagas, funciona como um compromisso de frequência do ano, em 
caso de desistência, terão que ser liquidadas na totalidade. 
9. O pagamento respeitante ao primeiro mês deverá ser liquidado na totalidade, no ato da 
Inscrição/Renovação. 
10. Salvo em caso de desistência (ver Art. 18º), o aluno ou encarregado de educação deverá 
liquidar todas as prestações, mesmo as dos meses em que o aluno se ausente por motivo de 
férias, fase de testes na escola, doença ou qualquer outro motivo de acordo com o ponto 8 do 
Artigo 2º. Apenas em caso de doença infectocontagiosa, cirurgia ou lesões ocorridas nas aulas da 
Academia das Expressões e que impeçam o aluno de exercer a sua atividade, a mensalidade 
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ficará suspensa até ao seu regresso. No entanto, estes casos terão de ser justificados 
devidamente. 
11. As renovações decorrerão no mês de setembro, fora deste período serão consideradas  novas 
inscrições. 
12. O custo anual de cada modalidade é dividido até 11 prestações mensais. Só são permitidas 
renovações aos alunos que tiverem pago na totalidade as prestações do ano inscrito. 
13. No acto da inscrição/renovação o aluno ou encarregado de educação poderá optar por um dos 
descontos possíveis de 5% (A. Família e B. Mais de uma Modalidade C. Pagamento Total Anual). 

Artigo 3º
FUNCIONAMENTO DAS AULAS

Existem várias modalidades de funcionamento das aulas:

1. A modalidade Academia Kids, para os/as alunos/as do 1º ano de escolaridade até aos 12 anos.
2. A modalidade Atelier Vocacional.
3. A modalidade Atelier de Formação Tecnológica.
4. A Modalidade Atelier Profissional.
5. Despiste Artístico.
6. A modalidade Academia Kids é dirigido a todas as crianças com idades entre o 1º ano de idade 
e os 12 anos de todas as instituições locais e/ou regionais emergentes de parceria (creches, 
jardins de infância, escolas, ATL’s, CTL’s entre outras). Os grupos terão o número máximo de 10 
alunos para que a formação seja personalizada e ao mesmo tempo desenvolver a integração de 
todas as crianças no ambiente que as rodeia (escola, amigos, comunidade).
7. A modalidade Atelier Vocacional:
- os Ateliers de instrumento e tecnologia tem a duração de 60 minutos, uma vez por semana, 40 

aulas anuais previstas, em grupos de três a cinco alunos/as, em horário a definir em função da 
disponibilidade do/a professor/a e dos/das alunos/as.

- os restantes Ateliers tem a duração de 60 minutos, uma vez por semana, 40 aulas anuais 
previstas, em grupos de quatro a seis alunos/as, em horário a definir em função da 
disponibilidade do/a professor/a e dos/das alunos/as.

8. Os Ateliers Vocacionais também poderão ser ajustado conforme a(s) necessidade(s) do(s) 
aluno(s), em regime individual ou duo e em sessões de 60 minutos e/ou 30 minutos, uma vez por 
semana, 40 aulas anuais previstas, (valor ajustado conforme o descrito no Artigo 9º).
9. Na modalidade Atelier de Formação Tecnológica as aulas são ajustadas de acordo com o 
volume de horas de formação e a disponibilidade horária dos alunos/as.
10. Cabe ao professor definir e ajustar o programa educativo a seguir para cada aluno/a, em 
função das necessidades, características e expectativas dos alunos.
11. Para o bom funcionamento das aulas, devem ser cumpridos os deveres e direitos enunciados 
no Artigo 10º – Deveres dos Alunos e Artigo 11º - Direitos dos Alunos.
12. Sempre que o professor entender ser necessário, poderão existir audições, demonstrações ou 
atuações, para partilha das aprendizagens entre alunos, patrocinadores, familiares e comunidade 
em geral.

Artigo 4º
ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO

1. O/A aluno/a poderá anular a matrícula em qualquer altura do ano letivo. Esta deverá ser feita 
em impresso próprio e assinada pelo/a aluno/a (se for maior de idade) ou pelo/a encarregado/a de 
educação (caso seja menor de idade).
2. O aluno ou encarregado de educação deverá liquidar todas as prestações, mesmo as dos 
meses em que o aluno se ausente de acordo com o ponto 8 do Artigo 2º.
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Artigo 5º
LOCAL DE FUNCIONAMENTO DAS AULAS

1. As aulas funcionam na sede da Academia das Expressões (Rua Coronel Silva Leal, n.º 13 - 
9500-175 - São José - Ponta Delgada), e em instalações que solicitam formações fora da sede da 
Academia das Expressões.

Artigo 6º
SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

1. A gestão do projeto cabe à Academia das Expressões.
2. A gestão pedagógica do programa individual de cada aluno é da responsabilidade do professor 
em conjunto com o aluno ou grupo de alunos, com o conhecimento do Coordenador Pedagógico.
3. O objetivo é avaliar quantitativa e/ou qualitativamente o Projeto e sugerir melhorias, inovações e 
evoluções para o projeto e/ou para as aulas.

Artigo 7º
CALENDÁRIO E HORÁRIO 

1. O calendário em vigor toma como referência o calendário escolar oficial para o ensino, com 
alguns ajustes em relação a este.
2. As aulas poderão ser canceladas por situações imprevistas (tais como intempéries ou situações 
que põem em risco a segurança no funcionamento da Academia das Expressões). Nesse caso a 
aula não sofre compensações.
3. O ano formativo terá início com um horário provisório do funcionamento das diferentes 
atividades, sendo depois, se necessário, reajustado de acordo com a disponibilidade dos alunos, 
professores e estúdio/salas de atividades. 
4. A Academia das Expressões reserva o direito de alterar o horário das atividades para se 
adaptar às necessidades da maioria dos alunos e em épocas de preparações de WorkShops / 
Espectáculos / Mostras; a Academia das Expressões poderá alterar / juntar turmas em função do 
seu número de alunos. 
5. A secretaria encontrar-se-á aberta, nos dias de aulas, entre as 09h00 e as 18h00 durante a 
semana, e entre as 10h00 e as 15h00 aos Sábados. 
6. Caso se justifique, a Academia das Expressões poderá marcar ensaios ou aulas com grupos 
específicos durante o período de férias ou mesmo em feriados. 
7.  A Academia das Expressões termina as atividades letivas no último dia do mês de julho. 

Artigo 8º
FALTAS

1. As atividades poderão ser canceladas pelo professor por motivos de doença ou outras razões 
pessoais. Nesse caso a atividade pode sofrer compensações. Se a falta do professor não for 
compensada, a prestação da mensalidade do aluno é ajustada.
2. As faltas dadas pelos alunos não conferem o direito à redução da prestação mensal, salvo em 
caso de doença prolongada (superior a 2 semanas) e comprovada por atestado médico. Neste 
caso a redução será de 25% por cada atividade não participada.
3. Os alunos que beneficiam da bolsa de estudos da Academia das Expressões, só poderão dar 
duas faltas consecutivas e três interpoladas salvo em caso de doença prolongada (não superior 2 
meses) e comprovada por atestado médico.
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Artigo 9º

EMOLUMENTOS
1. A frequência das atividades está sujeita ao pagamento em função das modalidades que o 

aluno está a frequentar:
Academia Kids

Ações desenvolvidas nas escolas com protocolos com as mesmas.
Atelier Vocacional

Regime normal - 35,00€ mensais
Regime excepcional:

- Individual 60 minutos - 75,00€ mensais
- Duo 60 minutos - 40,00€ mensais
- Individual 30 minutos - 40,00€
- Expressão Corporal 30 minutos,  ≥ 2 anos ≤ 4 anos - 20,00€
Atelier de Formação Tecnológica.

150€ + IVA
Atelier Profissional.

Comunicação e Apresentação - 12 horas formativas - 4€ + IVA por hora
Comunicação, Apresentação e Inovação - 42 horas formativas - 4€ + IVA por hora

Despiste Artístico.
1€ + IVA por 15 minutos - máximo 4 alunos
2€ + IVA assistir a uma aula - máximo 1 aluno

2. O pagamento das prestações mensais terá obrigatoriamente de ser efetuado até dia 8 de cada 
mês ou, quando este seja num fim-de-semana ou feriado, no dia útil imediatamente a seguir.
3. O pagamento das prestações mensais deverá ser efetuado por transferência bancária através 
do NIB PT50 0160 0100 0084 6370 0069 0, ou nos serviços administrativos da mesma.
4. O pagamento fora de prazo acresce à mensalidade um aumento de 10%.
5. A falta de pagamento atempado da prestação mensal e/ou a falta de pagamento acumulada dá 
lugar à exclusão, mantendo-se a obrigação do pagamento das prestações em dívida.
6. O aluno pode suspender as aulas durante um período de tempo, mas tal não invalida o 
pagamento da prestação mensal.

Artigo 10º
DEVERES DOS ALUNOS

1. Os/As alunos/as devem ser assíduos e pontuais.
2. Os/As alunos/as devem zelar pela boa conservação das instalações e do material.
3. Os/As alunos/as devem ter bom comportamento e acatar as instruções dadas pelos formadores 
e os demais responsáveis pela Academia das Expressões.
4. Os/As alunos/as devem apresentar-se nas atividades em condições de boa higiene e saúde.
5. Os/As alunos/as convocados pelos docentes devem apresentar-se em eventos, organizados 
pela Academia das Expressões.
6. As faltas dos/as alunos/as devem ser sempre justificadas. As faltas do/as aluno/as não poderão 
dar origem a qualquer tipo de reajustamento da mensalidade, nem à marcação de qualquer aula 
de reposição.
7. Os/As alunos/as deverão comprometer-se a praticar os exercícios propostos durante o período 
em que se encontram em formação.

� �4 Registado e Protegido pelo INPI



�
Academia
dasExpressões

®
Artigo 11º

DIREITOS DOS ALUNOS
1. Usufruir das atividades artísticas nas modalidades em que está matriculado.
2. Ser informado sobre os objetivos, capacidades e competências a desenvolver.
3. Beneficiar do seguro de acidentes pessoais durante o período das atividades e conhecer as 
suas condições (definidas no Artigo 14º).
4. Ter informações atualizadas sobre os seus registos de assiduidade.
5. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e 
no desempenho e ser estimulado nesse sentido.
6. Apresentar sugestões relativas ao funcionamento da Academia das Expressões, e ser ouvido/a 
pelos professores responsáveis pela mesma.
7. Ser assistido em caso de doença ou acidente no espaço da Academia das Expressões.
8. Utilizar os equipamentos e instalações afetas ao funcionamento das atividades.
9. Utilizar os instrumentos disponíveis nos termos definidos no Artigo 13º.
10. Participar em workshops e visitas de estudo desenvolvidas pela Academia das Expressões em 
período de férias escolares.

Artigo 12º
INSTRUMENTOS

1. No caso das atividades com instrumento musical, o aluno é responsável pelo seu material, 
incluindo o instrumento, com exceção das atividades com piano que existe à disposição dos 
alunos.
2.  A aquisição de acessórios para o instrumento durante o período de aluguer (cordas, palhetas e 
outros) é da inteira responsabilidade do aluno.

Artigo 13º
EMPRÉSTIMO DE INSTRUMENTOS

1. A Academia das Expressões poderá conceder aos alunos/as, a título de aluguer, um 
instrumento musical. Porém, devido aos elevados custos na sua aquisição e manutenção, o 
empréstimo só será possível quando forem reunidas as seguintes condições:
a) Que o instrumento esteja disponível no património da Academia das Expressões;
b) Que haja parecer favorável do formador/a;
c) Que o/a aluno/a ou o seu encarregado/a de educação no caso de alunos/as menores de 18 
anos, assine um Termo de Responsabilidade no sentido de salvaguardar o bom estado do 
instrumento (ver Anexo 1).
2. No caso de roubo/extravio do instrumento emprestado é obrigatório o seu pagamento ou 
reposição de um instrumento de qualidade e características equivalentes ao roubado/extraviado 
até aos 10 dias úteis seguintes ao roubo/extravio, para que não ponha em causa o funcionamento 
da Academia das Expressões.
3. Os/As alunos/as que desistirem antes do final do ano letivo, ficam obrigados a devolver o 
instrumento no último dia em que frequentarem a respetiva atividade.
4. Casos excecionais devem ser analisados entre os Gestores da Academia das Expressões e os 
docentes.
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ARTIGO 14º
ACOMPANHAMENTO DE MENORES E SEGURO ESCOLAR

1. Todos os/as alunos/as têm direito a um seguro escolar.
2. O seguro escolar destina-se a cobrir acidentes que possam ocorrer durante o período letivo.
3. As condições e capitais seguros que constituem o presente Regulamento do qual fazem parte 
integrante, estão disponíveis para consulta na Academia das Expressões.
4. Os encarregados de educação são responsáveis pelo acompanhamento do seu educando na 
chegada e na saída das instalações da Academia das Expressões. 
5. Os encarregados de educação dos alunos menores deverão entregar/buscar o aluno 
pessoalmente à/ao assistente/rececionista no início/termo das atividades, nunca o deixando 
sozinho. Caso esta situação não se verifique, a Academia das Expressões não se 
responsabilizará por incidentes de qualquer ordem que aconteça com a criança. 
6. Os encarregados de educação da criança que frequente um nível entre o Pré-Escolar e a 
Primária que necessitam de equipamento específico, deverão acompanhá-los ao vestuário/
balneário, aquando o momento de vestir, antes e depois das atividades. 
7. Os alunos menores só poderão sair sozinhos da Academia das Expressões mediante 
autorização por escrito do encarregado de educação. 
8. A Academia das Expressões não se responsabiliza pelos bens dos alunos em caso de perda/
roubo/danificação. 

ARTIGO 15º 
PERMANÊNCIA NA ACADEMIA DAS EXPRESSÕES 

1. Só aos alunos será permitida a entrada na porta de acesso ao corredor das salas de atividades 
e vestuário. 
2. Apenas é permitido o acompanhamento no vestuário de um adulto por criança, que frequente 
um nível entre o Pré-Escolar e a Primária aquando do momento de vestir, antes e depois da aula. 
3. Após o término das aulas, os alunos apenas poderão permanecer na Receção da Academia 
das Expressões até o horário do fecho da Secretaria. 
  

ARTIGO 16º 
MATERIAL 

1. Os alunos devem trazer para as suas atividades o equipamento sugerido pela Academia das 
Expressões, e não poderão frequentar as atividades de dança se não se apresentarem 
devidamente equipados e penteados. No entanto, deverão assistir ao decorrer da atividade. 
2. Todo o material deverá estar devidamente identificado, não se responsabilizando a Academia 
das Expressões por perda/troca/roubo/danificação. 
3. Por questões de segurança, os alunos não podem levar para as atividades de dança relógios, 
anéis, colares, brincos ou outros acessórios não necessários para a atividade. 
4. A Academia das Expressões aconselha onde poderão adquirir todo o material necessário às 
modalidades que oferece. No entanto, os alunos não são obrigados a adquirir o material sugerido 
pela Academia das Expressões, desde que respeitem o exigido. 
  

ARTIGO 17º 
ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

1. Os alunos obrigam-se a cumprir pontualmente as atividades em que estão inscritos. 
2. Em situação de falta imprevista do formador, a guarda dos alunos que estejam impedidos de 
regressar a casa será assegurada pelo/a assistente/rececionista. 
3. As aulas em falta, originadas pelo formador, serão repostas em dia e hora de acordo com a 
disponibilidade dos alunos/formador. 
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4. A escolha do corpo docente bem como eventuais alterações são da inteira responsabilidade da 
direção da Academia das Expressões. 
  

ARTIGO 18º 
DESISTÊNCIAS 

1. Se por qualquer motivo, quiser desistir da Academia das Expressões, o aluno ou encarregado 
de educação deverá comunicar esse facto à Direção, assinando e datando o respetivo documento 
com a participação de desistência. Para a desistência ser consumada os pagamentos de todas as 
prestações terão de ser liquidados. 
  

ARTIGO 19º 
ATENDIMENTO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Sempre que, os alunos e encarregados de educação pretendam falar com um formador, ou 
Direção, devem dirigir-se à Secretaria e, caso não seja possível atender no momento, solicitar 
uma reunião. Por muito breve que seja o assunto, os formadores não poderão atender o aluno ou 
encarregados de educação no curto período que existe entre duas atividades. 
2. Sempre que o formador e/ou Direção entender que é necessário falar diretamente com o Aluno 
ou Encarregado de Educação, este será contactado. 
3. Quando se justificar, a Academia das Expressões promoverá reuniões gerais. 

ARTIGO 20º
CASOS OMISSOS

1. Casos omissos no presente Regulamento, bem como situações consideradas excecionais ou 
disciplinares são decididos pela Gerência da Academia das Expressões.

Ponta Delgada, 01 junho 2019

A Gerência 

João Paulo Costa
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NIPC - 513 546 367

Rua Coronel Silva Leal n.º 13, 9500-175

Telm. 910 99 04 05      Telef. 296 099 421

aexpressoes@gmail.com 

NIB PT50 0160 0100 0084 6370 0069 0


