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CALENDARIZAÇÃO
- Aulas de Setembro a Maio.

AULAS
- As aulas são semanais, em direto, via ZOOM e FACEBOOK LIVE, em
grupo privado de Facebook, todas as QUINTAS-FEIRAS ÀS 19H (Hora de
Portugal Continental).
- A gravação vídeo das aulas fica guardada para sempre no grupo
privado de facebook, podendo os alunos assistir ou reverem as aulas
sempre que quiserem.
- Podem consultar todos os Conteúdos
www.joaoraquel.com/escola-online.

Programáticos

em

- Serão disponibilizados, ao longo do curso, textos explicativos das
matérias, os quais são para uso EXCLUSIVO da nossa escola.
- Tipologia das aulas: expositivas, descritivas, práticas, debates, partilha
de conhecimentos e ideias, esclarecimento de dúvidas, análise de
partituras, direção de repertório.
- O maestro estará sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida,
conduzindo os alunos através de experiências que podem mudar as suas
vidas. Para isso os alunos podem contactá-lo via mail ou Whatsapp.
TRABALHOS
- Ao longo das sessões serão propostos alguns trabalhos que podem ser
enviados para o maestro, garantindo este dar feedback dos mesmos.

CONDIÇÕES DE ACESSO
- O curso está aberto a todas as pessoas que gostem de música, tenham
formação ou não, sejam maestros, músicos, compositores, professores,
estudantes de música ou apaixonados pela arte dos sons...
- O custo total do curso são 450€, podendo ser feito o pagamento via
Paypal ou por transferência bancária em duas modalidades:
- 50€ mensais
- 400€ (com desconto de 50€) pela totalidade do curso, pagos no
ato de matrícula.
- Custo de matrícula – 20€
- O incumprimento do pagamento das mensalidades suspende
automaticamente o aluno da frequência do curso.
INSCRIÇÕES
- Os alunos devem preencher o formulário de inscrição até ao dia 31 DE
AGOSTO
https://forms.gle/rhV4575x9EEznPzb9
-Receberão
como
resposta,
através
do
email
maestrojoaoraquel@gmail.com os métodos de pagamento para concluir
a inscrição.
- Devem então proceder ao pagamento da primeira mensalidade ou da
totalidade do curso e enviar o comprovativo para o mesmo email.
- A inscrição só se considera efetiva, sendo o aluno adicionado ao grupo
privado de Facebook, quando recebido o comprovativo de pagamento.
- O pagamento mensal deve ser feito até ao dia 8 de cada mês (com
exceção do 1º mês, que deve ser pago no ato de inscrição)

CONTACTO
- O maestro estará sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida
através dos canais oficiais:

maestrojoaoraquel@gmail.com

+351 918354467
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