mondim de basto

DESTACAR E ENTREGAR
NO BALCÃO ÚNICO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONDIM DE BASTO

Ano escolar

2015/16
Inscreve-te já!
* INSCRIÇÕES A PARTIR DOS 4 ANOS

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS
Balcão Único
MORADA

Casa da Eira . 4880-236 Mondim de Basto
tel: 255 389 375 | fax: 255 389 375

*

Isabel Bento
t. 965 088 113 | isabelmbento@gmail.com

Hélder Bento
t. 967092 395 | hmbento@gmail.com

Nuno Moreira
t. 912 615 700 | nfpmoreira@gmail.com

Alfeu Carneiro
t. 916 695 098 | alfeucarneiro@gmail.com

Mensalidades
ESCALÃO 2

ESCALÃO 3

INSCRIÇÃO 15,00€

15,00€

15,00€

1 INSTRUMENTO 20,00€

30,00€

40,00€

2 INSTRUMENTOS 30,00€

45,00€

60,00€

CAVAQINHO 10,00€

10,00€

10,00€

Valor da mensalidade 15,00€
(a aplicar ao 2º irmão ou demais)

22,50€

30,00€

ALUNOS 15,00€
(com idade até 7 anos, inclusive )

22,50€

30,00€

ESCALÃO 1

Telemóvel

idade

data nasc.

Telefone

Corpo docente

Pessoa a contactar pela escola

A escola de música organiza com frequência audições e concertos, onde
os alunos têm oportunidade de mostrar os conhecimentos adquiridos.

Instrumento pretendido

Os alunos terão duas aulas semanais, sendo as aulas de instrumento
individuais e as de formação musical em turma.

Morada

Os horários são definidos tendo como critério a conciliação entre as
preferências dos alunos e as vagas existentes na escola.

Nome do Aluno

A Escola funciona durante todo o ano, suspendendo as suas actividades
durante uma semana no Natal e uma semana na Páscoa e o mês de
Agosto.

guitarra
violino
viola d’arco
violoncelo
piano
orgão
bateria
acordeão
saxofone
clarinete
flauta transversal
flauta de bisel
cavaquinho
bandolim
canto

PROPOSTA DE INSCRIÇÃO

A Escola de Música de Mondim de Basto, é uma escola que tem como
objectivo específico proporcionar a crianças e adultos a aprendizagem da
Arte Musical, e como objectivo geral, a promoção cultural e sensibilização
artística do meio.

Ano escolar
2015/16

mondim de basto

mondim de basto

Inscrições para os seguintes
instrumentos:

