
 

Com o início da frequência 

do 1.º Ciclo, atinge-se a 

idade ideal para começar a 

aprender música e a tocar 

um instrumento.  

 

Se vai frequentar o 1.º 

ano no Centro Escolar da 

Sé, poderá inscrever o seu 

educando no Curso de 

Iniciação Musical. 

 

No Curso de Iniciação 

Musical estimulam-se as 

vocações musicais e 

desenvolve-se a 

coordenação motora, 

memória, conceito de 

abstracto, lateralidade, 

concentração, criatividade 

e responsabilidade das 

crianças. 

  

 

Para mais informações 

contactar o Agrupamento 

de Escolas Emídio Garcia 

ou o Conservatório de 

Música e Dança de 

Bragança (273328208). 
 

 

 

 

(Sede: Escola Secundária 

Emídio Garcia - Bragança). 
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Ensino Articulado 
O que é? 

 
É a frequência de um curso artístico especializado 
de Música, articulado entre duas escolas. 

Em que escolas é que funciona? 

O Conservatório de Música e de Dança de Bragança 
articula o Curso de Iniciação Musical no Centro 
Escolar da Sé do Agrupamento de Escolas Emídio 
Garcia. 

Quais são as disciplinas que integram a 
componente vocacional do Curso? 
 
No 1.º Ciclo, a Iniciação em Música, integra 
disciplinas de conjunto, designadamente Classe de 
Conjunto e Formação Musical e a disciplina de 
Instrumento com a duração de 45 minutos cada. 

 

 

Como funcionam essas aulas? E o que são? 
 
Formação Musical e Classe de Conjunto decorrem no 
Centro Escolar e Instrumento no Conservatório. A 
Formação Musical é a disciplina em que se aprende a ler 
e escrever música, a ouvir os sons e os ritmos e a 
reconhecê-los. Na aula de Classe de Conjunto faz-se 
música em grupo com colegas: tocam-se instrumentos, 
improvisa-se, canta-se… Na aula de instrumento, que é 
individual ou em grupos de 2, aprende-se a tocar o 
instrumento escolhido. 
 
Quais os instrumentos que o aluno pode escolher? 
 
● Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra Clássica, Piano, 
Órgão, Trompete, Violino, Viola de Arco e Violoncelo.  
 
As inscrições estão sujeitas ao número de vagas por 
instrumento. 
 
Onde é que se arranja o instrumento? 
 
O instrumento terá que ser comprado ou alugado pelo 
encarregado de educação, assim como todo o material 
necessário às aulas. 

 

 Quando é que um aluno se pode matricular? 
 
Pode matricular-se um aluno que inicie o 1.º Ciclo 
no Centro Escolar da Sé. 

Existem pré-requisitos para entrar neste 
regime de ensino? 

Sim. O aluno deve ter gosto pela música mostrar 
capacidade de estudo e vontade de aprender a 
tocar um instrumento.  

Frequência 

 

A frequência das disciplinas do Curso de Iniciação 

Musical, acresce à matriz curricular-base do 1.º 

Ciclo. 

A frequência do 1.º nível de Iniciação Musical em 

Regime Articulado está condicionada à inclusão 

do aluno na turma do 1.º ano / articulado do 

Centro Escolar da Sé / Agrupamento de Escolas 

Emídio Garcia. 

O Curso de Iniciação Musical em regime articulado 
é alvo de cofinanciamento público, sendo a parte 
restante paga pelo aluno (valor variável, 
dependente da opção tomada na frequência da 
disciplina de Instrumento, entre 57.86€ e 102.87€ 
x 7 prestações, de outubro a abril).   

Inscrição para 2020/21, disponível no link: 

https://secretaria.musasoftware.com/candidatos
CMB 
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