
WORKSHOP DE VIOLINO

Datas e Horário 03 a 06 de Julho
De 03 a 05 - Das 10.00h às 13.00h
Dia 06 - Das 10h00 às 13h00 
e das 14.30h às 18h00.
Destinatários Alunos de violino dos 
6 aos 12 anos, com pelo menos 1 ano de prática.
Preço
Alunos do Conservatório - 30,00 €
Alunos externos - 40,00 €

Workshop de violino em que se irá aprofundar 
a prática instrumental em conjunto, através 
de ensaios de naipe e ensaios tutti, com uma 
apresentação ao público no último dia.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Telf. 219162628  / Tlm: 961826349
alunos@conservatoriodemusicadesintra.org

Pagamentos 
O pagamento efetua-se previamente na 
secretaria do Conservatório ou  por transferência 
bancária com envio de comprovativo por e-mail.
IBAN: PT50 0035 0692 0000 0468 630 56 (CGD), 

Participe nas Férias com Música 2017 e beneficie 
da oferta do valor da taxa de matrícula num 
curso de música no Conservatório de Sintra no 
próximo ano letivo 2017-2018. 

Férias com Música
De 21 de Junho 

a 25 de Julho 2017
CONSERVATORIO DE MÚSICA 

DE SINTRA

Ateliers semanais
Oficinas e workshops

Aulas de iniciação aos instrumentos

Laborat    rio
SERVIÇO EDUCATIVO
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA+ 6 ANOS

ORQUESTRA DE GUITARRAS

Datas o3 a 07 de Julho
Horário Das 17.30h às 19.00h
Destinatários 8 e 9 anos (sem conhecimentos de 
guitarra).
Preço: 
Alunos do Conservatório - 15,00 €
Alunos externos - 20,00 €

Num primeiro contacto com a guitarra em contexto 
de orquestra, os participantes irão adquirir  
competências básicas em conjunto com outros 
colegas. Este workshop inclui um pequeno 
concerto de apresentação aos pais.

INSTRUMENTOS EM TRÊS TEMPOS!

Datas e horário
De 26 de Junho a 21 de Julho em horário 
a combinar com os professores.
Destinatários a partir dos 6 anos, jovens, 
adultos e seniores.
Preço
4 aulas - 100,00 €
8 aulas - 160,00 €
12 aulas - 230,00 €

Aulas de iniciação a qualquer instrumento lecio-
nado no Conservatório., com a duração de meia 
hora, para usufruir durante um mês.

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE SINTRA
Praceta das Amoreiras, n.º 6 (Rinchoa) | junto à estação da CP de Rio de Mouro
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1-3 ANOS + 6 ANOS
MÚSICA PARA BEBÉS

Datas 4, 11, 18 e 25 de Julho
Horário das 18.30h às 19.15h
Dinamizador  Paulo Cordeiro
Preço 10,00 € (1 bebé + 1 adulto)

Através de canções e jogos musicais, nesta 
atividade promove-se o desenvolvimento da 
coordenação motora, cognitiva e linguística dos 
bebés, estimulando também o contacto com 
instrumentos musicais Orff. 

4-5 ANOS
VEM EXPERIMENTAR 
OS INSTRUMENTOS MUSICAIS!
Datas e horário
21 e 22 de Junho - das 18.00h às 20.00h
26 e 27 de Junho - das 17.30h às 19.30h
12 e 13 de Julho - das 17.30h às 19.30h
Preço 5,00 € (dois dias)

Cordas? Madeiras? Metais? Percussão? 
Que sons e instrumentos conheces?  Vem conhe-
cer e experimentar muitos mais nesta oficina de 
dois dias para crianças curiosas.

IMPROVISAÇÃO MUSICAL
Datas e horário
26 a 28 de Junho  - Das 14h às 19.00h
10 a 14 de Julho - Das 14.30h às 18.00h
17 a 21 de Julho - Das 14.30h às 18.00h
Destinatários 6 aos 10 anos.
Dinamizadores  Nuno Cintrão e Olívia Lucas
Preço
Alunos do Conservatório - 30,00 € 
Alunos externos - 47,00 €

Vamos explorar a improvisação musical utilizando 
todos os recursos ao nosso dispôr para criar 
música,  textos e histórias improvisadas 
e inesperadas. Traz a tua criatividade e junta-te 
à Olívia e ao Nuno nestas oficinas de sons em 
ebulição.

OFICINAS MUSICAIS

Datas 4, 11, 18 e 25 de Julho
Horário 17.30h às 18.15h
Dinamizador  Paulo Cordeiro
Preço 5,00 € (por dia).

Saber criar, jogar, partilhar, cantar, dançar, tocar, 
conhecer os sons do quotidiano e aprender a 
identificar os instrumentos 
musicais, são algumas das atividades que vamos 
desenvolver,procurando despertar 
e desenvolver o lado sensorial e cognitivo de 
cada criança.

VEM EXPERIMENTAR 
OS INSTRUMENTOS MUSICAIS!

Datas 21 e 22 de Junho
Horário das 17.00h às 18.00h
Preço 5,00 € (dois dias)

Cordas? Madeiras? Metais? Percussão? 
Que sons e instrumentos conheces?  
Vem conhecer e experimentar muitos mais 
nesta oficina de 2 dias para crianças curiosas.

www.conservatoriodemusicadesintra.org/feriascommusicanoverao2017.html


