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Informação geral -  aulas de guitarra e dança – Centro de Juventude do Funchal 

Ano letivo 2013/2014 

 

Informação geral: 

 

O projeto tem por objetivo proporcionar a oferta de aulas regulares de guitarra e 

dança/oficina coreográfica para jovens a partir dos 10 anos no Centro de Juventude do 

Funchal da DRJD, formar público para as artes, possibilitar a acessibilidade e frequência a um 

maior número de jovens através da oferta destas atividades a valores mais acessíveis, do que 

aqueles oferecidos nas instalações do Atelier de Dança Música e Artes. 

 

As atividades que pretendemos desenvolver com os jovens através das aulas de guitarra e 

dança/oficina coreográfica, têm por base o desenvolvimento de competências e técnicas 

apropriadas, poderão ser uma mais-valia para o desenvolvimento social e cognitivo dos jovens, 

e poderão contribuir de forma significativa para o sucesso escolar dos mesmos. 

 

1 – Horários 

a) Aulas de Guitarra 

2 aulas por semana e 1 aula de conjunto (sessão quinzenal/conforme definido pelo professor) 

Terça e quinta-feira (aulas semanais): 

18h00 às 19h00 – grupo A 

19h00 às 20h00 – grupo B 

sábado (sessão quinzenal/conforme definido pelo professor): 

10h00 às 11h00 ou 11h00 às 12h00 de acordo com a distribuição do professor 

 Data prevista para o início das atividades: 

Quinta-feira dia 3 de Outubro 

 

b) Aulas de Dança/Oficina Coreográfica 

2 aulas por semana 

 

Segunda e quinta-feira (aulas semanais): 

19h15-20h30 – grupo A 

 Data prevista para o início das atividades: 

Segunda-feira dia 7 de Outubro 

 

2 – Informações gerais 

Atividades Idade Duração da 

atividade 

Mensalidade 

a) Guitarra 10 aos 30 anos Sessões de 1h €24 

b) Dança/Oficina Coreográfica 10 aos 30 anos Sessões de 1h30 €24 

Pack 2 atividades – 15% desconto na soma das duas mensalidades €40,80 



 

Rua do Aspirante Mota Freitas nº 14, 9060-197 Funchal 
Tel: 917567549 < 960411951 < 291236701 Email: secretaria.atelier@gmail.com 

Documentação necessária: 

Ficha de Inscrição – devidamente preenchida 

Fotocópia do Cartão de Cidadão 

Inscrição - €10 (inclui seguro de acidentes pessoais) 

Pagamento 1ª Mensalidade 
Nota: Inscrição e pagamento da 1ª mensalidade deverão ser efetuados ao Atelier de Dança Música e Artes (por 

favor consulte os dados abaixo indicados) 

 

Número limite de alunos 

Máximo 20 alunos por horário/grupo 

Mínimo 10 alunos por horário/grupo 

 

Material necessário para aulas de guitarra 

Guitarra, pasta para folhas A4, lápis e esferográfica (outro – conforme indicação do professor) 

 

Equipamento necessário para aulas de dança/oficina coreográfica (roupa desportiva) 

Fato de treino/legings/calções, t-shirt, meias e cabelo apanhado (raparigas) 

 

3 - Pagamentos 

Pagamentos deverão ser efetuados por cheque ou por transferência bancária ao Atelier de 

Dança Música e Artes – ADMA – NIF: 511 274 688 ou ao professor, contra comprovativo de 

pagamento, até ao dia 8 de cada mês e a fatura/recibo entregue ao respetivo aluno ou 

encarregado de educação posteriormente. 

NIB: 0033 0000 4532 8316 9900 5 

O comprovativo de transferência poderá ser enviado via correio electrónico: 

secretaria.atelier@gmail.com ou entregue em mão aos professores do Atelier. 

 

Nota: Os recibos dos pagamentos serão entregues em mão ou por correio eletrónico, de acordo com a 

sua preferência. 

 

Professor  - Miguel Carvalho – formação em guitarra – Conservatório  

 

Professor de dança - Margarida Menezes – professora formada pela Escola Superior de Dança 

- Lisboa 

 

O Atelier de Dança Música e Artes segue o calendário escolar e as respectivas interrupções 

letivas – Natal, Carnaval e Páscoa. Mensalmente será cobrado o valor total da mensalidade 

quer o aluno frequente ou não todas as aulas. 

 
Secretaria (horário de atendimento das 11h30 às 19h30) 

Hilda Barros 

email: secretaria.atelier@gmail.com 

tel: 960411951 / 291236701 
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