
Ano letivo 2022/2023

Inscrição:  15,00€. Este valor será pago quando pretender frequentar a nossa Escola. Caso
ingresse na Escola em Junho de 2023, o valor pago já será referente ao ano letivo de 
2023/2024

Reinscrição Anual: 7,50€ até 30 de Junho de 2022 ou 12,50€ em Setembro de 2023. Este 
valor será pago pelos alunos que já frequentam e que pretendam continuar a frequentar a 
escola, no ano letivo seguinte. . Nenhum aluno poderá continuar a frequentar a escola, sem 

antes regularizar o pagamento do valor da reinscrição

Cartão de Aluno : 1,00€. O mesmo deve ser apresentado, sempre que frequentar as aulas. 
A perda do mesmo, implica um novo pagamento de 1,00€.



Ano letivo 2022/2023

|Descontos Mensalidade|

Desconto Família (+2 familiares diretos): 5%. (Não acumulável com outras campanhas em 
vigor)

|Aulas Experimentais|

A 1º aula experimental, é gratuita, desde que a mesma seja referente a uma turma já aberta. 
Caso queira fazer uma aula experimental, numa turma ainda não iniciada, a mesma terá um 
custo de 7,50€. Este valor será descontado no valor da Inscrição.

|Aulas Avulso|

Após a compra de uma Aula a Avulso e caso te inscrevas em alguma das modalidades 
disponíveis, o valor da mesma será descontado no valor da Inscrição.
Esta modalidade de mensalidade, corresponde à frequência dos Alunos não regulares. Para 
adquirir as Aulas Avulso, o aluno tem de estar inscrito na Escola e tem de fazer no mínimo o 
pagamento de 2 aulas a Avulso, em cada mês de permanência na Escola, de forma a manter a
inscrição ativa.
Caso não sejam efetuados estes 2, pagamentos à Escola, e não existindo qualquer pedido de 
suspensão do pagamento da mensalidade, (consultar o artigo 11º do Regulamento Interno), a
Escola irá proceder à rescisão da Inscrição do aluno em questão.

|Descontos Parcerias|

Até 50% no valor da Inscrição. Este valor varia consoante a parceria efetuada.(Não acumulável 
com outras campanhas em vigor)

|Condições de Adesão|

Sem fidelização.
O pedido de cancelamento ou suspensão da mensalidade, terá de ser feito por email, 
obrigatoriamente até dia 15 do mês anterior.

Nota: O Aluno pode solicitar a suspensão, mediante comunicação escrita dirigida à Feel the 
Dance – Dance School enviada, obrigatoriamente, até dia 15 do mês anterior à suspensão. Esta
suspensão não terá custos, e pode ser solicitada durante o período máximo de 1 mês . 
Caso este prazo não seja cumprido, o aluno terá de efetuar o pagamento da mensalidade do 
mês me causa. 
Se a suspensão for superior a 1 mês, e não existindo justificação médica para tal, a inscrição 

será automaticamente cancelada e o retorno à escola implicará o pagamento da Inscrição 
Inicial, Seguro e Cartão de Aluno. No entanto, todos os casos serão analisados individualmente. 
O Aluno poderá também, cancelar a sua inscrição livremente e ainda que sem justa causa 
mediante comunicação escrita dirigida à Feel the Dance – Dance School enviada, 
obrigatoriamente, até dia 15 do mês anterior ao cancelamento.

Observações:
• As mensalidades deverão ser regularizadas até ao dia 8 do respetivo mês. Após o dia 8 

haverá uma penalização de 10% e o aluno apenas poderá frequentar as aulas, após a 
regularização do mês em causa.

• As mensalidades serão sempre regularizadas por inteiro independentemente do número de 
aulas frequentadas.

• A Feel the Dance – Dance School, reserva-se ao direito de encerrar turmas sempre que estas 
não cumpram um mínimo de 6 alunos inscritos.

Condições Gerais
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