
REGULAMENTO INTERNO (ANO LETIVO 2020/2021) 

O regulamento é parte integrante da ficha de inscrição, ficando os alunos por esse meio, obrigados ao seu 
cumprimento. A AluapDans-CDPM reserva-se no direito de analisar e modificar o conteúdo ou teor do 
mesmo. Alterações ao regulamento serão devidamente comunicadas. 
Constitui especial obrigação do aluno assegurar-se, previamente, de que não tem quaisquer 
contraindicações para o acesso e prática desportiva nos termos do nº 2 do artigo 40º da lei 5/2007 de 16/1. 
 
1. Inscrição e Admissão: 
- São admitidas na AluapDans -CDPM alunos a partir dos 3 anos de idade. 
- As inscrições são formalizadas perante entrega: 

• Ficha de Inscrição (Online ou na escola*) 
• 1 fotografia recente tipo passe 
• Pagamento da taxa de inscrição ou reinscrição anual 
• Pagamento do seguro anual 
• Pagamento da mensalidade 

(*No caso de alunos menores, a ficha de inscrição deverá ser assinada pelos pais ou encarregados de 
educação) 
- As inscrições serão ordenadas, sequencialmente, de acordo com a data de entrada. 
- Uma vez preenchidas as vagas existentes, os restantes candidatos, transitam para uma lista suplente. 
- Os alunos terão um cartão de identificação, que deverão apresentar sempre que for liquidada uma 
mensalidade. 
- A primeira aula experimental, na disciplina pretendida, é gratuita apenas em caso de inscrição efetiva do 
aluno interessado e no decorrer do mês em que é realizada a aula experimental. De outra forma, a 
frequência de qualquer aula experimental, tem um custo de 7€, seja para alunos novos ou alunos já inscritos 
na escola.  
- Alunos com interesse numa frequência pontual, poderão pagar aulas avulso no valor de 10€ por aula. 
- Têm acesso aos Cursos Vocacionais, alunos aprovados nos testes de admissão, destinados a avaliar as 
capacidades e aptidões para a aprendizagem da dança. 
 
2- Cursos Vocacionais/ Certificados pela International Dance Teacher´s Association (IDTA): 
- Um curso vocacional/certificado implica uma frequência mínima obrigatória de acordo com as disciplinas 
em questão: 
* Ballet Clássico 
* Sapateado 
* Modern Jazz 
 
3- Exames: 
- A frequência de um curso vocacional pressupõe a realização de exames pela International Dance Teachers 
Association (IDTA), e subsequente certificação. 
- Os custos dos exames variam de acordo com o grau e tabelas em vigor. São pagos antecipadamente. 
- Após a inscrição e liquidação do exame, em caso de desistência ou não comparência, o valor não será 
devolvido a não ser que o aluno apresente um atestado médico. 
 
4- Material/Farda: 
- É obrigatório a utilização da farda da escola. O aluno não poderá fazer a aula, exames ou apresentações 
sem a respetiva farda. 
- No caso das aulas e cursos livres, aconselhamos vivamente a utilização da t-shirt da escola. 
- Os custos com material e respetivas fardas é suportado pelos pais e/ou alunos. 
- Os cabelos devem estar devidamente apanhados e de acordo com a disciplina. 
- Não é permitido o uso de brincos, pulseiras e relógios nas aulas.  



- O calçado deverá ser o apropriado e específico para as diferentes modalidades praticadas e diferente do 
calçado da rua. 
- A AluapDans- CDPM não se responsabiliza por perda, danos ou qualquer extravio de objetos pessoais. 
- Os alunos dos Cursos Vocacionais que não compareçam na aula com o respetivo material, terão falta de 
material. 
- O número de faltas de material será tido em conta na avaliação do aluno. 
 
5- Pagamento das Mensalidades: 
- Se o aluno não usufruir das aulas na sua totalidade, por sua responsabilidade, a escola não assume qualquer 
compensação ou desconto na mensalidade. 
- O pagamento das mensalidades deverá ser efetuado até ao dia 8 de cada mês. Findo este prazo, a 
mensalidade sofre um agravamento no valor de 10€. 
- Apenas as mensalidades cujos comprovativos de pagamento sejam enviados para o email 
cdpmailing@gmail.com até ao dia 8 de cada mês é que são consideradas isentas de agravamento. 
- Após um mês da não liquidação da mensalidade, o aluno será suspenso até regularizar o pagamento. 
- O valor mensal a pagar não sofre alterações nos meses que sejam afetados por feriados nacionais ou locais 
ou nas interrupções letivas. 
- O aluno deverá comprometer-se a pagar e a frequentar as aulas, nas quais se inscreve, de forma regular e 
sem interrupções, de modo a não perturbar o funcionamento/ organização das turmas e da própria escola. 
- O aluno que pretenda mudar de disciplina, só o poderá fazer mediante um pedido prévio com um mínimo 
de 1 mês, sendo a mensalidade inalterável até à devida aprovação por parte da direção. 
- Quando o aluno faltar sem aviso prévio e sem justificação médica, por um período superior a 1 mês, terá 
que renovar a inscrição para voltar a frequentar as aulas. 
- A desistência ou interrupção temporária da frequência das aulas (mesmo com justificação médica), não 
obriga ao reembolso de qualquer importância já paga e não está sujeita a compensações. 
- O pagamento da mensalidade do mês de Julho é diluído no segundo e terceiro mês de frequência de aulas. 
Tem um valor único de 52€ e é igual para todos os alunos da escola. 
- A mensalidade de Julho permite ao aluno frequentar todas as aulas lecionadas durante este período, em 
regime de livre trânsito, de acordo com os horários previamente organizados para o efeito. 
- Ficam impedidos de renovar a matrícula os alunos que tenham pagamentos por liquidar. 
 
6- Modos de Pagamento: 
- Os pagamentos devem ser efetuados à ordem de Companhia Dança Paula Marques e pelas seguintes 
formas: 

• Numerário  
• MBWay 
• Transferência Bancária (Indicando o nome do ALUNO na descrição da operação) 

Para o IBAN PT50 0035 0734 00018954530 21. 
- Os comprovativos das transferências bancárias devem ser enviados para o email da escola: 
cdpmailing@gmail.com, indicando o nome do aluno. 
 
7- Calendário e Horários: 
- As aulas têm início a 16 de Setembro de 2020 e encerram a 23 de Julho de 2021: 
1º Período- 16/09/20 a 18/12/20 
2º Período- 04/01/21 a 24/03/21 
3º Período- 06/04/21 a 24/07/21 
- Nos períodos em que a escola se encontra encerrada, é possível desenvolver workshops, férias artísticas e 
outras atividades com professores da escola e convidados. 
- A direção da AluapDans- CDPM reserva-se no direito de proceder à alteração, substituição e supressão das 
modalidades, horários e professores sempre que necessário. 
- O aluno apenas pode frequentar as aulas em que está inscrito. Não é permitido compensar aulas entre 
modalidades. 



- O horário referente ao mês de Julho é distinto do horário do restante ano letivo e é comunicado no final 
do mês de Junho. 
- O horário de Julho pode ser frequentado pelos alunos com as mensalidades em dia, em regime de livre 
trânsito, à exceção da turma de Dance Fitness e Dança Criativa. 
 
8- Espetáculos de Dança e Apresentações/Atuações Públicas: 
- Haverá uma taxa de inscrição para cada espetáculo de dança e/ou bilheteira. O valor é variável em função 
do local de realização do mesmo e despesas a suportar pela escola. 
- Após o pagamento da taxa de inscrição/bilhetes, no caso de o aluno não poder participar, o valor não será 
reembolsado a não ser que o aluno apresente um atestado médico. 
- Os custos relacionados com o guarda-roupa são variáveis e serão discutidos atempadamente com os 
encarregados de educação. A não aceitação dos custos implica a não participação do aluno nas 
apresentações públicas. 
- Nem todo o guarda-roupa emprestado pela escola é isento de custos. Poderá ser cobrado um valor de 
aluguer de acordo com uma tabela fixa da escola. 
- Guarda-roupa que seja danificado ou perdido, terá de ser pago na totalidade. 
- Alunos que não frequentem as aulas assiduamente ou que faltem aos ensaios e ensaios gerais, serão 
impedidos de participar nos espetáculos, não sendo reembolsável os valores de inscrição previamente 
pagos. 
- A AluapDans- CDPM reserva-se no direito de fazer uma seleção prévia dos alunos com interesse em 
participar nos projetos de dança e espetáculos da escola. 
 
9- Registo de Imagem: 
- A AluapDans- CDPM reserva-se no direito de utilizar imagens das suas aulas, eventos e espetáculos, com 
fim exclusivamente promocional da escola. 
- A não autorização, do aluno, ou do encarregado de educação, para o registo de imagem implica a não 
participação em espetáculos e/ou apresentações públicas. 
- A AluapDans- CDPM não autoriza a publicação de fotografias ou vídeos das aulas, coreografias e 
espetáculos nas redes sociais. Toda a divulgação nas redes sociais carece de autorização da direção com o 
intuito de averiguar estar de acordo com a legislação e imagem profissional que a escola pretende difundir. 
- Publicações que alunos ou encarregados de educação queiram sugerir no âmbito das atividades da escola, 
devem ser enviadas por email ou postadas nas redes sociais da própria escola. Estas serão revistas e 
devidamente autorizadas, permitindo partilhas públicas desde que contenham os devidos créditos:  local de 
realização, autoria e entidade organizadora dos eventos. 
- Não são permitidos registos de imagem, pelos alunos e/ou encarregados de educação, durante as aulas, 
inclusivamente nas aulas abertas. 
- São expressamente proibidos os registos de imagem e de som dos espetáculos. A AluapDans- CDPM conta 
com apoio de profissionais para o efeito. Os alunos e/ou encarregados de educação têm acesso aos mesmos 
mediante solicitação/encomenda. 
 
10- Assiduidade e Pontualidade: 
- Os alunos comprometem-se a frequentar as aulas de forma assídua com o intuito de melhor acompanhar 
os respetivos programas e não prejudicar o trabalho dos professores e colegas. 
- Os alunos obrigam-se a cumprir pontualmente as aulas em que estão inscritos. 
- Salvo aviso prévio, e subsequente autorização do professor, o aluno que chegue à aula 15 minutos após o 
início da mesma, apenas poderá assistir. 
- Os alunos do Ensino Vocacional têm um limite previsto de faltas não justificadas, por ano letivo e em cada 
disciplina, é igual ao dobro do respetivo número de aulas semanais. 
 
11- Atendimento aos Pais: 
- Sempre que os pais, pretendam falar com um professor ou direção, devem dirigir-se à escola por email ou 
telefone. Caso não seja possível atender no momento, devem solicitar uma reunião. 



- Os professores não poderão atender os pais durante o período em que decorrem as aulas. 
- Sempre que o professor e/ou direção entender que é necessário falar diretamente com os pais, estes serão 
contactados. 
 
12- Acompanhamento dos Alunos: 
- Os pais são responsáveis pelo acompanhamento do seu filho(a) até às instalações da AluapDans- CDPM e 
nas deslocações para os espetáculos e eventos. 
 
13- Permanência nas Aulas: 
- Com exceção das aulas abertas, familiares, amigos ou antigos alunos só poderão assistir às aulas mediante 
permissão do professor e direção. 
- Não é permitido o aluno entrar na sala de aula sem a presença de um professor. 
- Não é permitido comer na sala de aula. 
- Não é permitida a utilização de telemóveis nas aulas. 
- Não é permitido manusear nem danificar o material disponível na escola. 
                                            
14- Bolsas de Estudo: 
- As Bolsas de Estudo da AluapDans- CDPM destinam-se a alunos que se encontram em situação sócio 
económica vulnerável comprovada e que sejam residentes no Concelho de Cascais. 
- A candidatura à bolsa de estudo implica a apresentação dos seguintes documentos: 

• Carta de motivação 
• Última declaração de rendimentos 
• Ficha de inscrição devidamente preenchida 

 
- Candidatos que preencham os pré-requisitos supramencionados, serão contactados para uma prova de 
admissão (audição) em data a combinar. 
- Os alunos aceites para a bolsa de estudo não ficam isentos da taxa de inscrição, pagamento do seguro e 
aceitação do regulamento da escola. 
- No caso de vir a ser selecionado para a mesma, terá de cumprir um ano letivo inteiro de forma assídua, ou 
perderá o direito à bolsa e à recandidatura. 
- O bolseiro, findo o ano letivo, terá de fazer nova candidatura no caso de pretender dar continuidade à sua 
formação com estatuto de bolseiro. 
- Caso exista mais do que um bolseiro interessado na mesma vaga, estas serão atribuídas pela ordem da 
seriação dos resultados. 
- O período de candidaturas decorre todos os anos, de 1 de Julho a 31 de Outubro. 
- Os bolseiros não podem faltar mais do que duas aulas seguidas sem justificação sob pena de perderem a 
bolsa. 
- Caso o bolseiro desista sem fundamento e sem comunicação escrita à direção, fica inibido de apresentar 
nova candidatura nos 2 anos seguintes. 
- Caso surja alguma vaga no decorrer do ano letivo por desistência ou perda de vaga, será convidado o 
candidato seguinte da lista seriada. 
 
15- Proteção de Dados: 
- A AluapDans- Companhia de Dança Paula Marques apenas envia informação que diga respeito à atividade 
e oferta na área da dança. 
- A escola reserva-se no direito de incluir o email de alunos inscritos na newsletter. 
- A CDPM não cede contactos a terceiros e trata os seus dados pessoais de acordo com a Legislação Nacional 
e Internacional aplicável, protegendo a sua privacidade. 
- Subscritos na newsletter poderão, a todo o momento, exercer os seus direitos de acesso, retificação, 
correção e oposição através dos links sempre disponíveis nos emails ou para o endereço: 
cdpmailing@gmail.com 
- A nova subscrição ou cancelamento é possível em qualquer altura que considere conveniente. 


