
	

	

Políticas de Aula 
Política de cancelamento / reposição de aulas 
O cancelamento de uma aula deve ser feito PELO MENOS 24 horas antes 
do horário programado para a aula de reposição. 
Não comparecimento ou falha em notificar o professor dentro de 24 horas é 
considerado uma aula perdida. 
Os alunos não têm mais do que 1 aula de reposição por mês, que inclui aulas 
perdidas devido a doença e / ou cancelamento de uma aula 24 horas de 
antecedência por qualquer outro motivo. 
As aulas de reposição devem ser concluídas no mês e não são transportadas 
para os mêses subsequentes. 
Aulas adicionais serão dadas em caso de ausência do professor ou 
cancelamento relacionado ao clima (ou seja, tempestades). 

Política de programação de aulas 
Os alunos podem se inscrever nas aulas a qualquer momento durante o ano. 
Os alunos concordam em manter o dia / horário de aula reservado no 
momento da inscrição. 

Preços da Aula 
Aulas Particulares 

Os alunos são obrigados a pagar o mesmo preço pelas aulas a cada mês 
adiantado. 
Os preços abaixo se aplicam ao instrumento. Não há imposto sobre aulas de 
música. 

            30 min - Mt 750,00 
            45 min - Mt 1000,00 
            60 min - Mt 1500,00 

Horários devem ser cumpridos a rigor. Atrasos do aluno são considerados 
tempo de aula perdido; atraso do professor está sujeito a reembolsar o aluno 
descontando no mês seguinte o valor deduzido. 

Opções de pagamento 
Os pagamentos são feitos por mês (1º dia do mês) ou anualmente. Os 
pagamentos podem ser feitos em dinheiro vivo ou Transferência. O dinheiro 
pode ser pago antes de sua primeira aula ou no primeiro dia de cada mês. As 
transferências eletrônicas podem ser notificadas por e-mail pelo endereço 
texito@gmail.com 

 
Não há reembolso para aulas não utilizadas ou canceladas. 



	

	

 
Para reservar uma aula, ligue para o 84 502 5462 ou envie um e-mail para 
texito@gmail.com 

	


