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REGULAMENTO INTERNO

Artigo 1º
Âmbito

O presente regulamento tem por finalidade estabelecer as normas gerais de funcionamento da DNA - Dance 
N’Arts, adiante designada por DNA. 

Artigo 2º
Missão e Objetivos

A DNA tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das(os) suas(eus) 
alunas(os), proporcionando o equilíbrio da saúde física, emocional e social através das diversas modalidades 
que proporciona para os diferentes públicos. A DNA pretende fomentar a participação da população na 
atualidade artística, pauta-se por ser um espaço de aprendizagem e convívio e tem como visão ser uma escola 
de referência na área das artes.
As suas modalidades objetivam:
a) desenvolver a coordenação motora estimulando o conhecimento do corpo enquanto elemento individual; 
b) estimular a capacidade de memória e a concentração pessoal;
c) estimular o trabalho de grupo e a entre ajuda;
d) favorecer a criatividade, expressão e linguagem corporal, que contribuem para o processo ensino/ aprendizagem;
e) promover a sociabilização e a formação de cidadãos participativos, críticos e interessados;
f) desenvolver os aspetos afetivos e sociais;
g) proporcionar benefícios à saúde geral do ser humano.

Artigo 3º
Linhas de orientação

A DNA, enquanto espaço de funcionalidades diversas, delineou as seguintes linhas de orientação: 
— Definir estratégias conducentes a uma maior valorização da dimensão cultural da dança, da música e das
    artes em geral, no programa formativo da academia;
— Planear a intervenção e a programação formativa, assegurando que as medidas adotadas e os meios
    e recursos utilizados são os adequados à prossecução dos objetivos definidos;
— Incentivar a aprendizagem das artes, desenhando múltiplos programas de cooperação entre instituições
    diversas e a colaboração com outros serviços que prossigam interesses comuns nesta área;
— Dinamizar parcerias institucionais com escolas e outras entidades com responsabilidades nas áreas
    educativas, artísticas e culturais;
— Estimular, apoiar e implementar ações de cariz social, que favoreçam a inclusão de crianças e jovens nas
    atividades da academia;
— Potenciar a DNA como um espaço de funcionalidades diversas, que embora com um propósito e uma linha
    de ação bem definida, assumirá igualmente uma oferta diversificada, destinada a públicos diversos, com
    diferentes expetativas e necessidades;
— Promover a descentralização da oferta formativa e artística da DNA, através de protocolos/parcerias com
    outras instituições com responsabilidades educativas, artísticas e culturais.
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Artigo 4º
Inscrição, Renovação, Pagamento de mensalidades

4.1. São admitidos na DNA, crianças, jovens e adultos consoante as diferentes modalidades oferecidas;
4.2. As inscrições/renovações/mensalidades das(os) alunas(os) seguem de acordo com as diretivas fixadas
pela DNA;
4.3. A frequência nas diferentes modalidades implica o pagamento da inscrição/renovação da matrícula, e de 
todas as mensalidades desde o momento da admissão até ao terminus do mês de julho, bem como de outros 
custos decorrentes dessa frequência, que podem ser variáveis consoante a(s) modalidade(s). A mensalidade 
do mês de julho será paga faseada e obrigatoriamente junto com as mensalidades de Janeiro, Fevereiro e 
Março.
4.4. O valor da mensalidade deverá ser liquidado até ao dia 8 de cada mês. Quando tal não for cumprido, será 
acrescentada uma taxa de 10% de atraso no pagamento. As taxas de atraso serão cobradas cumulativamente, 
ou seja, por cada mês de atraso acresce mais uma taxa de 10%;
4.5. Após 60 dias continuados da não liquidação da mensalidade, a inscrição da(o) aluna(o) será suspensa;
4.6. Salvo em caso de desistência expressamente declarada por escrito até  8 dias úteis antes do início do mês 
em que ocorre, a(o) aluna(o)/ encarregado de educação deverá liquidar todas as mensalidades/encargos em 
dívida. Caso a desistência não ocorra no prazo aqui definido, haverá lugar ao pagamento do mês seguinte, na 
sua totalidade. 
Apenas em situações que impeçam a(o) aluna(o) de exercer a sua atividade a mensalidade ficará suspensa até 
ao seu regresso. No entanto, estes casos terão de ser justificados com atestado médico;
4.7. A DNA pratica um desconto de 10% na mensalidade para o primeiro familiar direto, e de 20% para os 
restantes familiares diretos (ex: mães e filhas(os); irmãos) (o desconto é aplicado na modalidade de menor 
valor) ;
4.8. Haverá ainda um desconto de 20% na frequência de duas ou mais modalidades (o desconto é aplicado 
nas de menor valor);
4.9. O pagamento anual antecipado beneficia dos seguintes descontos:
a) 7% se efetuado até ao dia 15 de julho;
b) 5% se efetuado entre 16 de julho e 30 de setembro.
4.10. O pagamento efetuado por transferência bancária carece sempre de envio de comprovativo por email 
que identifique o aluno a que diz respeito e o mês a que se refere.
4.11. Procedimentos necessários para a formalização da inscrição:
a) Entrega do formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado;
b) Pagamento da taxa de inscrição 

Artigo 5º
Segurança e Saúde

5.1. Nos termos previstos no Artigo 40º/2 da lei 5/2007 de 16 de Janeiro, a(o) aluna(o)/encarregado de educação 
assume a especial obrigação de se assegurar previamente de que não existem quaisquer contra indicações para
a prática das atividades a frequentar na DNA, assinando para o efeito um termo de responsabilidade próprio; 
5.2. A todas(os) as(os) alunas(os) inseridos na vertente de competição é aconselhado um atestado de 
robustez física;
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5.3. As(os) aluna(os) devem cumprir com o máximo rigor as regras da prática segura indicadas pelo professor. 
No caso de existência de qualquer tipo de sintomas de mau estar, estes devem ser comunicados de imediato 
ao professor ou a qualquer funcionário da DNA;
5.4. A DNA dispõe de seguro para cobertura de riscos de acidentes pessoais das(os) alunas(os), cujo custo 
está incluído na taxa de inscrição;

Artigo 6º
Horário de funcionamento e Interrupções letivas

6.1. O horário de funcionamento das diferentes aulas, poderá ser reajustado de acordo com a disponibilidade 
das(os) alunas(os), professores e instalações;
6.2. A DNA reserva-se o direito de alterar o horário das aulas para se adaptar às necessidades da maioria 
das(os) alunas(os) e em épocas de preparações de exames, espetáculos e competições;
6.3. A DNA funcionará de segunda a sexta feira das 15h00m às 23h00m e aos sábados das 9h00m às 17h00m, 
A secretaria tem horário de funcionamento próprio;
6.4. As aulas terão início no primeiro dia útil de Setembro e terminam no último dia útil do mês de Julho;
6.5. Relativamente às interrupções e às férias letivas, a DNA funcionará de acordo com o estipulado pelo 
Ministério da Educação, sendo respeitadas as interrupções e pausas letivas, havendo lugar ao pagamento total 
das mensalidades e não havendo obrigatoriedade de reposição destas aulas;
6.6. Nos feriados a DNA poderá estar encerrada. As aulas que coincidirem com estes dias não serão repostas;
6.7. Caso se justifique, a DNA poderá marcar ensaios ou aulas extra com grupos específicos durante o período 
de férias, fins de semana ou feriados, para as quais não haverá lugar a pagamento;

Artigo 7º
Aulas

7.1. As aulas e respetivos horários são determinados pela DNA e sujeitos a alteração até 15 de Outubro;
7.2. O mapa de aulas estará disponível na DNA e no website;
7.3. O calçado e o vestuário deverão ser os apropriados e específicos para as diferentes modalidades praticadas;
7.4. Não é permitido o uso de acessórios nas aulas (pulseiras; relógios; etc.);
7.5. É expressamente proibida a utilização de telemóveis ou qualquer tipo de equipamento eletrónico nas 
aulas;
7.6. A DNA não se responsabiliza pelos bens dos alunos em caso de perda/roubo/danificação/troca.

Artigo 8º
Acompanhamento das crianças

8.1. Os encarregados de educação são responsáveis pela deslocação do seu educando até às nossas 
instalações. Em caso de contratação do serviço de transporte da academia essa responsabilidade recairá 
sobre a DNA;
8.2. A DNA é responsável pelos alunos durante e apenas o tempo de duração das aulas.
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Artigo 9 º
Condições de admissão

9.1. A integração das(os) alunas(os) nas turmas efetua-se de acordo com a indicação de cada modalidade, 
sendo a faixa etária uma variável de avaliação prioritária;
9.2. As(Os) alunas(os) transitarão ou não de nível de acordo com a avaliação das professoras e de acordo com 
as regras da modalidade que praticam.

Artigo 10º
Material e equipamento

10.1. As(Os) alunas(os) devem trazer para as suas aulas o material que lhes for solicitado pelos professores de 
cada modalidade  devidamente identificado, e poderão não frequentar as aulas se não se apresentarem 
devidamente equipados e penteados;
10.2. Por questões de segurança das(os) alunas(os) e identidade da academia, todos deverão adquirir
equipamento identificativo da DNA, e usá-lo em todas as suas representações.

Artigo 11º
Assiduidade e pontualidade

11.1. Sempre que possível a(o) aluna(o) deve comunicar antecipadamente a sua impossibilidade de frequência 
da aula;
11.2. As(os) alunas(os) devem ser assíduos e pontuais;
11.3. Em situação de falta imprevista dos professores, a guarda dos alunos que estejam impedidos de regressar 
a casa será assegurada pela DNA;
11.4. A DNA não repõe as aulas que não se tenham realizado por motivos que sejam alheios à sua responsabilidade. 

Artigo 12º
Atendimento aos encarregados de educação

12.1. Sempre que os encarregados de educação pretendam falar com um professor, ou com a direção da 
academia devem solicitar a marcação de uma reunião;
12.2. Sempre que o professor e/ou a direção entender que é necessário falar diretamente com o encarregado 
de educação, este será contactado.

Artigo 13º
Alterações ao regulamento

A DNA ressalva-se o direito de efetuar alterações a este regulamento sem aviso prévio e assume a obrigação 
de as comunicar às(aos) alunas(os) ou encarregados de educação.
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