As Provas de Seleção para
a admissão à frequência
do Curso Básico de Música
em regime articulado
realizam-se na semana de
6 a 10 de julho de 2020.
A inscrição nas provas faz-se de 3 a 24 de junho em
formulário online
disponível nas páginas e
redes sociais das escolas
parceiras.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
EMÍDIO GARCIA

Ensino
Articulado da
Música

Os alunos que se
inscreverem para as
provas, serão informados,
telefonicamente e por
correio eletrónico, do dia e
hora da sua realização.
Para mais informações
contactar o Agrupamento
de Escolas Emídio Garcia.

Ano letivo 2020/21

Quando é que um aluno se pode matricular?
Pode matricular-se um aluno que inicie o 5º ano
da escola de ensino regular.
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. Ainda que não evidencie
particular talento deve possuir vocação mínima
para esta área artística. O Conservatório realiza
provas de seleção.
Em que consistem as provas de seleção?
São constituídos por um conjunto de exercícios
práticos, curtos e simples, que servem para
determinar
as
capacidades
musicais
do
candidato.

Ensino Articulado

Avaliação

O que é?

Como funcionam essas aulas? E o que são?

O ensino articulado é uma possibilidade de
frequentar o ensino artístico especializado da
Música em que o Conservatório e a Escola de
ensino regular articulam entre si. O plano de
estudos dos alunos que frequentam o Curso Básico
de Música em regime articulado é adaptado de
forma a integrar as disciplinas do Conservatório e a
não duplicar disciplinas.

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.

Em que escolas é que funciona?
O Conservatório de Música e de Dança de Bragança
articula o ensino básico da música exclusivamente
com o Agrupamento de Escolas Emídio Garcia.
Quais são as disciplinas que integram a
componente vocacional do Curso?
No 5º ano a componente vocacional tem 3
disciplinas obrigatórias: Formação Musical, Classe
de Conjunto e Instrumento.

Quais os
escolher?

instrumentos

que

o

aluno

pode

● Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra Clássica,
Piano, Órgão, Trompete, Violino, Viola de Arco e
Violoncelo.
As inscrições estão sujeitas ao número de vagas por
instrumento e ao resultado da prova de seleção.
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.

A obtenção de nível inferior a 3, em qualquer das
disciplinas
de
componente
de
formação
vocacional dos cursos básicos, impede a
transição de grau nessa disciplina, sem prejuízo
da progressão nas restantes disciplinas de
formação vocacional.
A retenção de um aluno que frequenta os cursos
básicos em qualquer dos anos de escolaridade
não impede a sua progressão na componente de
formação vocacional.
● Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto
Os Cursos Básicos da Música em regime
articulado são alvo de financiamento público
comparticipados pelo Estado, sendo totalmente
gratuitos.

