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Valores de Inscrição / Renovação: 49.50€ / 39.50€

Consulte o site para preçário completo, condições e parcerias/descontos em vigor.

(*) - Grupo de 2 a 3 alunos

A AMT oferece um programa estruturado em oito graus de ensino, com 
possibilidade de certificação internacional através da ABRSM (programa 
clássico), ou da ROCKSCHOOL (programa Pop/Rock/Jazz), com a realização de 
exames anuais para passagem para o grau seguinte.

A aulas são semanais e a aprendizagem de qualquer instrumento ou canto inclui 
a frequência gratuita das aulas de Formação Musical, presenciais ou online.

Embora não sendo obrigatórias, as aulas de Formação Musical são importantes 
para uma correta aprendizagem do instrumento musical ou canto.

Nº de Aulas Preço
4 105€
6 150€
8 200€

10 240€

Aulas individuais com a validade de 1 ano a partir da data da compra

Idade Tipologia Duração Mensalidade

Música p/ Bebés 0-36 meses Grupo 45 min 40€

Expressão Musical 3-5 anos Grupo 45 min 40€

Iniciação ao
Instrumento 5-6 anos

2 alunos 30 min 40€

Individual 30 min 70€

ALUNOS 0-6 ANOSALUNOS 0-6 ANOS

Idade Tipologia Duração Mensalidade

Instrumento 
ou 

Canto
7-99 anos

Individual 30 min 70€

Individual 60 min 110€

Grupo * 60 min 60€

ALUNOS 7-99 ANOSALUNOS 7-99 ANOS

Modalidade que se destina a quem pretende frequentar apenas algumas aulas, 
realizar períodos de estudo intensivo ou para alunos cuja disponibilidade não 
lhes permita a frequência semanal da AMT. Torna-se igualmente uma opção 
para quem deseja surpreender um familiar ou amigo com a oferta de aulas, 
numa disciplina à sua escolha.

PACOTES DE AULASPACOTES DE AULAS

O aluno pode realizar uma aula experimental de instrumento/canto ou nas 
diversas disciplinas de grupo. Esta aula tem um custo associado de 10€ (aula 
30 min) ou de 20€ (aula 60 min), valor dedutível na inscrição, se o aluno 
ficar a estudar na AMT. É sempre necessária marcação por telefone, email, ou 
presencialmente na secretaria da AMT.

AULAS EXPERIMENTAISAULAS EXPERIMENTAIS


