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Sítio Azul – Academia de Dança do Estoril 
Rua dos Lusíadas nº5, 5ª e 5B 
S. Pedro do Estoril 
2765-538 Estoril 
 

Aulas de Ballet/ Jazz/ Contemporâneo 
 
1 – Regulamento 
1.1 – A inscrição pressupõe a vinculação expressa dos alunos, Pais ou Encarregados de 
Educação, ao cumprimento integral dos princípios inseridos no presente regulamento, 
cuja leitura é obrigatória e condicionante da referida inscrição, pelo que o seu 
desconhecimento não poderá ser invocado posteriormente em caso de dúvidas 
referentes à atividade e orgânica do espaço. 
 
2 – Objetivos 
2.1 – Este espaço, visa principalmente a iniciação e prática do Ballet Clássico, Jazz e 
Contemporâneo para exames de cursos qualificados de interesse pedagógico e 
cultural, conforme o plano anexo. 
 
3 – Programas 
3.1 – Os programas lecionados apoiam-se no método seguido pela Royal Academy of 
Dancing (RAD). 
3.2 – Os alunos inscritos e com aproveitamento, serão testados regularmente por 
examinadores vindos da organização atrás citada. 
 
4 – Exames 
4.1 – Todos os alunos que frequentam os respetivos graus de aprendizagem e forem 
selecionados para exame, terão de ser sujeitos ao mesmo, salvo indicação em 
contrário por parte do Encarregado de Educação. 
4.2 – Por altura dos exames poderão ser marcadas “ Aulas Extraordinárias” pelo que 
ficará à responsabilidade dos Pais ou Encarregados de Educação, a apresentação dos 
seus educandos no local e horário que lhes serão comunicados com a devida 
antecedência. 
4.3 – A falta ou desistência aos exames, salvo motivo comprovado de doença, não 
exclui os alunos dos encargos de exames para que estavam selecionados. 
4.4 – O não cumprimento do que estabelece o ponto 4.2, é inibidor da entrada dos 
alunos para exame, pelo que não haverá reembolso da respetiva propina. 
 
5 – Obrigações dos alunos 
a) Aquisição do uniforme para as aulas segundo os moldes estabelecidos e designados 
no ato da inscrição; 
b) Cumprimento rigoroso dos horários das aulas, incluindo os de exames que são 
fixados pela organização acima citada; 
c) Pagamento das mensalidades nos moldes estipulados pela respetiva rubrica ( nº7) 
do presente regulamento; 
d) Pagamento das propinas de exames no prazo estipulado pela entidade organizadora 
dos exames na devida altura; 
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e) Os alunos devem manter-se ativos na respetiva turma na plataforma Google 
Classroom e ter uma conta registada no Zoom. 
 
6 – Inscrições 
6.1 – As inscrições são efetuadas de 16 Junho a 31 de Julho de cada ano, devendo 
nesse ato serem pagos os encargos de Inscrição, Seguro de Acidentes e Mensalidade 
de Setembro. 
6.2 – Serão respeitadas somente até 31 de Julho as inscrições dos alunos que tenham 
frequentado o ano letivo anterior. A partir desta data considerar-se-á o lugar 
disponível para novos alunos. 
6.3 – Os alunos provenientes de escolas e afins, serão sujeitos a uma audição prévia, 
antes de formalizarem as inscrições, devendo igualmente apresentarem uma 
declaração em que o anterior professor toma conhecimento da opção tomada pelo 
aluno. 
6.4 – Os alunos do ano anterior que efetuarem o ato de inscrição fora do limite citado, 
ficarão sujeitos ao pagamento de uma sobretaxa de €10 sobre o montante da 
inscrição. 
6.5 – Nenhum aluno se poderá inscrever para o ano letivo seguinte sem que antes 
tenha liquidado todas as mensalidades em dívida, do ano letivo anterior. 
6.6 – No ato da inscrição deverá ser preenchido uma ficha de inscrição e entregue uma 
fotografia. 
 
7 – Mensalidades 
7.1 – Os alunos obrigam-se ao pagamento de dez (10) Mensalidades do período 
escolar de Setembro a Junho. 
7.2 – As mensalidades são pagas ADIANTADAMENTE DENTRO DOS PRIMEIROS OITO 
DIAS ÚTEIS DE CADA MÊS. Caso assim não aconteça, os alunos serão suspensos das 
aulas até à normalização das mensalidades, considerando a inscrição anulada. Em caso 
de regresso, o aluno obriga-se a nova inscrição pelo montante em vigor. 
7.3 – As importâncias pagas pela Inscrição e Mensalidades não são restituídas nem 
transferíveis para o pagamento de qualquer outros encargos. 
7.4– Em caso de catástrofes, calamidades naturais, emergência nacional e no 
cumprimento das orientações das autoridades de saúde, que condicionem o normal 
funcionamento das aulas, as importâncias relativas às mensalidades não são 
restituídas, comprometendo-se o espaço ao reinício o mais breve possível das aulas e 
não sendo possível reservamo-nos ao direito de substituir as aulas presenciais por 
aulas online ou atividades para casa. 
7.5 – As importâncias relativas às mensalidades, só serão restituídas total ou 
parcialmente, em caso que se julgue dever fazê-lo, sobretudo por motivos que 
impeçam o funcionamento das aulas num período superior a duas semanas. 
 
8 – Higiene e Disciplina 
8.1 – Deverá ser observado o máximo cuidado na manutenção da LIMPEZA, evitando 
deitar lixo para o chão, para as sanitas ou qualquer outro local que não sejam os 
contentores existentes em vários locais das instalações. 
8.2 – Os alunos deverão entrar nas aulas com o respetivo UNIFORME DEVIDAMENTE 
LIMPO E EM CONDIÇÕES DE ASSEIO, bem como o restante material necessário. 



3 

 

8.3 – É proibido correr, brigar, falar alto ou usar linguagem inconveniente nas 
instalações. 
8.4 – Os alunos devem evitar trazer para as aulas relógios, jóias, objetos de valor ou 
quantias avultadas em dinheiro. Só será assumida responsabilidade pelos valores 
entregues à guarda da secretaria. 
8.5 – Após as aulas, os alunos deverão aguardar que os venham buscar dentro das 
instalações, não se responsabilizando esta pelas consequências que possam advir do 
não cumprimento da presente norma. 
8.6 – Os Pais ou Encarregados de Educação que desejarem os seus filhos em casa pelos 
próprios meios, deverão manifestá-lo por escrito, não se aceitando qualquer outra 
forma de comunicação. 
 
9 –  Informação e consentimento 
9.1 - A Lei da Proteção de Dados Pessoais (em diante “LPDP”) e o Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de abril de 2016, em diante “RGPD”) asseguram a proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. 
9.2 - Nos termos legais são considerados "dados pessoais" qualquer informação, de 
qualquer natureza e independentemente do respetivo suporte, incluindo som e 
imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, pelo que a 
proteção não abrange os dados de pessoas coletivas. 
9.3 - Mediante a aceitação da presente Política de Privacidade o utilizador presta o seu 
consentimento informado, expresso, livre e inequívoco para que os dados pessoais 
fornecidos sejam incluídos num ficheiro da responsabilidade do Sítio Azul, cujo 
tratamento nos termos da LPDP e do RGPD cumpre as medidas de segurança técnicas 
e organizativas adequadas. 
9.4 - Em caso algum será solicitada informação sobre convicções filosóficas ou 
políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou 
étnica bem como os dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados 
genéticos. 
9.5 - Em caso algum levaremos a cabo qualquer das seguintes atividades com os dados 
pessoais que nos sejam facultados: 
- ceder a outras pessoas ou outras entidades, sem o consentimento prévio do titular 
dos dados; 
- transferir para fora do Espaço Económico Europeu (EEE), sem o consentimento prévio 
do titular dos dados. 
 
10 - Considerações Várias 
a) O ano letivo decorre da primeira semana de Setembro até à última de Junho. 
b) Todas as dúvidas, críticas e sugestões DEVERÃO SER APRESENTADAS POR ESCRITO, 
afim de se proceder aos respetivos esclarecimentos pela mesma via. 
c) As informações acerca do aproveitamento das alunas serão dadas por escrito 
sempre que tal for solicitado pelos Pais ou Encarregados de Educação. 
d) Todas as DESISTÊNCIAS DEVERÃO SER APRESENTADAS POR ESCRITO, caso contrário 
os alunos continuarão a ser considerados em frequência e obrigados às respetivas 
mensalidades. 
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e) A danificação das instalações, incluindo equipamento da canalização ou de qualquer 
material necessário ao funcionamento das aulas quando provocada pelos alunos será 
da sua responsabilidade e, o valor dos prejuízos será cobrada na integra. 
f) O Sítio Azul não se responsabiliza pelo material perdido pelos alunos. 
g) O Sítio Azul compromete-se a substituir o professor que por alguma impossibilidade 
não possa vir dar a sua aula ou alterar a aula para outro dia ou horário. 
 
ANO LETIVO DE 2020/21 
Condições de frequência para aulas de Ballet 
 
Mensalidades com IVA incluído: 

 

Modalidade Condição Acesso Valor  

In
ic

ia
çã

o
 

Iniciação I 

Autonomia 
adequada 

3/4anos 

30€ (1x Semana) 

Iniciação II 5/6 anos 35€ (2x Semana) 

B
al

le
t 

R
A

D
 

Pré-Primário 6/7 anos 35€ (2x Semana) 

Primário 7/8 anos 35€ (2x Semana) 

Grau 1 + 8 anos 45€ (2x Semana) 

Grau 2 Por audição 45€ (2x Semana) 

Grau 3 Por audição 45€ (2x Semana) 

Grau 4 Por audição 55€ (3x Semana) 

Grau 5 / Int. Foundation Por audição 65€ (3x Semana) 

JA
ZZ

 Jazz I + 7 anos 
30€ 
35€ 

(1x Semana) 
(2x Semana) 

Jazz II + 12 anos 
35€ 
40€ 

(1x Semana) 
(2x Semana) 

C
o

m
p

le
m

en
to

 

Contemporâneo 
Ver projeto 
formação 

 
(1x Semana) 

 

PBT 
Ver projeto 
formação 

 (1x semana) 

 
Adultos (Ballet e PBT) Adultos 

35€ 
40€ 

(1x Semana) 
(2x Semana) 

G
ER

A
L 

Full Pass  85€  

Aulas Particulares (alunos)  25€  

Aulas Particulares (não alunos)  Sob consulta  

Inscrição/Reinscrição  
(c/ seguro incluído) 

 
25€ 
35€ 

(até 31/07) 
(a partir de 31/07) 
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Projeto de 
Formação 

Condição Acesso Modalidades incluídas Valor  

Nível I  

(G1 e G2 + PBT) 
Frequência do G1 ou G2  Ballet RAD + PBT  50€ (3x Semana) 

Nível II  

(G3 e G4 + PBT+ 
contemporâneo) 

Frequência do G3 
Ballet RAD + PBT + 
Contemporâneo 

60€ 
(4 aulas 

semanais) 

Nível III 

(IF+G5+ PBT+ 
contemporâneo) 

Frequência do IF ou G5  
Ballet RAD + PBT + 
Contemporâneo 

75€ 
(5 aulas 

semanais) 


