
TABELA	DE	PREÇOS	-	Escola	de	Dança	Lugar	Presente
CURSOS	OFICIAIS	-	2019/20
SERVIÇOS	FACULTATIVOS

OPÇÃO	A	-	pagamento	em	mensalidades:
Esta	opção	abrange	todas	as	atividades	extra-curriculares	e	serviços	complementares	postos	à	disposição	em	cada	ano	letivo.
Cursos Básico e Secundário 40	euros x	10	meses

Curso de Iniciação 10	euros x	10	meses

DESCONTOS	(mensalidades)
-	Pagamento	único	/	anual	=	10%	de	desconto	no	total	anual

OPÇÃO	B	-	pagamento	avulso:
Esta	opção	permite	escolher	apenas	as	atividades	extra-curriculares	e	serviços	complementares	pretendidos	em	cada	ano	letivo.

ATIVIDADES	EXTRA-CURRICULARES	(entre	outras	que	possam	ser	acrescentadas	em	cada	ano	letivo) valor	unitário
10	€
10	€
10	€
10	€
10	€
200	€
30	€
5	€
2	€

(preço	avulso)
200	€

SERVIÇOS COMPLEMENTARES (entre outros que possam ser acrescentados em cada ano letivo)

10	euros (cada)

10	euros (cada)

(3)

15	euros (mês)
(4)
(4)

(preço	etiqueta	+	20%)

(preço	etiqueta	+	20%)

(preço	etiqueta	+	20%)
(preços	sem	desconto)

(5)
(5)

13. Acesso a cacifo - anual 5	euros	 (caução)
5	euros (caução)

(valores	a	definir)
grátis

(5) Custo em função da tabela a anunciar pela respetiva organização, com desconto para os nossos alunos.
(4) Custo suportado pela escola, por não poder ser opcional para os alunos.
(3) Custo suportado integralmente pelos alunos em função das suas necessidades - tabela da clínica com desconto.

9.    Registos fotográficos e videográficos de aulas, ensaios e apresentações - encomendas de fotografias e de DVD’s para os alunos
interessados.
10.     Frequência de Aulas do Regime Livre e Workshops na EDLP.

11. Aulas / Workshops com Coreógrafos Convidados (protocolo com o Teatro Viriato e com a Companhia Paulo Ribeiro); Mostra de Dança New
Age, Time.
12.  Visionamento de Espetáculos no Teatro Viriato: Mostra de Dança New Age, New Time e outros ao longo do ano no Teatro Viriato.

8.     Encomenda de outras peças de roupa ou acessórios não definidos no uniforme para os alunos que a requisitem.

5.     Acompanhamento Musical de Aulas - aulas de técnica de dança.

11. Criação coreográfica para os alunos finalistas do Curso Secundário, com estreia e digressão no final do ano.

1.    Aulas de apoio, ao longo do ano letivo; aulas de técnicas de dança e de condicionamento físico, destinadas aos alunos com mais dificuldades
técnicas.

2.    Sessões de Avaliação Física e para a prevenção de lesões e de outros problemas clínicos com alunos do Curso Secundário de
Dança (protocolo com Clínica Baccari).
3.    Serviços de Fisioterapia, Nutrição e outras especialidades médicas (protocolo com Clínica Baccari), para os alunos do ensino artístico
especializado que deles necessitem.

4.     Transporte dos Alunos e respetivo acompanhamento por auxiliar entre a EDLP e a Escola Básica Grão Vasco (2º ciclo).

(2) Cada aluno terá direito a um número limitado de bilhetes a um preço simbólico, a comunicar próximo da data do evento.

14. Acesso a biblioteca e videoteca (valor por artigo requisitado)
15. Fotocópias de apoio às disciplinas teóricas do Curso Secundário
16. Utilização de estúdios e cedência de equipamentos multimédia

1.   Aulas de Preparação antes do início do ano letivo - técnicas de dança e de condicionamento físico.
2.   Ensaios realizados em períodos de férias ou em horários fora do “horário escolar”:
3. Espetáculo Solidário do Agrupamento de Escolas Grão Vasco (Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu) (1);
4. Dia da ESEN (Escola Secundária Emídio Navarro) (1);

(1) Estes valores não incluem eventuais custos extra com roupa, sapatos ou outros acessórios que possam ser necessários e obrigam à confirmação da
participação e respetivo pagamento com uma antecedência de pelo menos 30 dias.

5. Dia Mundial da Dança  (1)
6. Apresentações Finais/Teatro Viriato (1) (2)
7. Visitas de Estudo (este valor não inclui os custos com autocarro e entradas em espetáculos ou outras atividades da visita)
8. Ações de Formação diversas (nutrição, prevenção de lesões, etc.)
9. Participação em Assembleias de Escola.
10. Aulas de várias disciplinas dos Cursos Livres.

6.   Examinadores externos - exames dos 6º e 9º anos + PAA do 12º ano.
7.     Encomendas de Uniformes de dança, para todos os alunos.


