
Caro Encarregado de Educação,

Temos o prazer de informar da possibilidade de, no ano lectivo 2016/17, o seu 
educando frequentar no 5º ano de escolaridade o Curso Básico de Música em 
regime de ensino articulado, com financiamento do Ministério de Educação. 

Consulte neste folheto informações relativas a esta modalidade de ensino. 

PERGUNTAS FREQUENTES

1. O que é o Curso Básico de Música?
Este curso tem uma duração de cinco anos (graus) e proporciona aos alunos 
as primeiras competências musicais e de domínio de um instrumento musical.
Pode ser frequentado em regime articulado ou em regime supletivo. Após a 
conclusão deste curso o aluno pode optar pelo prosseguimento de um curso
secundário de Música e no ensino superior.

2. O que é o regime de ensino articulado?
Neste regime de ensino existe uma articulação pedagógica e logística entre 
o Conservatório e a escola do ensino regular. O plano curricular do aluno 
integra as disciplinas da componente geral e da componente vocacional de 
música. No ano lectivo de 2016/2017 prevê-se a constituição de meia turma no 
Agrupamento de Escolas Leal da Câmara  (15 vagas), estando em análise a 
eventual constituição de turmas noutras escolas.

4. Em que condições se pode um aluno matricular?
Para se matricular pela primeira vez no curso de básico de música o aluno:
a) tem de frequentar simultaneamente o 5º ano de escolaridade e o 1º grau 
do curso básco de música;
b) se já frequenta o 6º, 7º, 8º ou 9º ano de escolaridade tem de fazer um 
teste de admissão de conhecimentos e ficar admitido no grau do curso 
básico de música correspondente ao ano de escolaridade. 

5. Quais são as disciplinas da componente vocacional e a sua carga 
horária?

Disciplina Carga horária

Instrumento 1 x 45 minutos

Formação Musical (F.M.) 3 x 45 minutos

Classe de Conjunto (C.C.) 2 x 45 minutos

(Portaria nº 225/2012,de 30.07)

6. Como funcionam as aulas de música? E o que são?
Na Formação Musical aprende-se a ler e escrever a notação musical e a 
perceber uma obra musical. Na Classe de Conjunto pratica-se música de 
conjunto, em pequenos grupos instrumentais ou corais. Na aula de In-
strumento aprende-se e aplicam-se as técnicas necessárias para tocar 
um instrumento. Sendo a aprendizagem de um instrumento uma disciplina 
essencialmente prática, os alunos devem, desde o início, criar uma rotina 
de estudo. Para uma boa evolução na componente vocacional o aluno deve 
estudar diariamente.

7. Quanto custa frequentar este Curso?
A frequência do Curso Básico de Música em regime articulado é gratuita. No 
entanto, à semelhança de outras disciplinas curriculares, é necessário ad-
quirir algum material pedagógico como: instrumento escolhido, estante, livros 
de música e outros materiais que os professores considerem indispensável.

8. Se o aluno reprovar no ensino regular fica retido no ensino vocacional?
Não. A retenção de um aluno em qualquer um dos anos da escolaridade 
obrigatória não impede a sua progressão no ensino vocacional de música. 
(artigo13º- Portaria nº 225/2012, de 30.07)

9. O aluno pode ser excluído do regime articulado?
O aluno pode ser excluído do regime articulado sempre que:
a) Não obtenha aproveitamento, em dois anos consecutivos, em qualquer 
das seguintes disciplinas: Formação Musical, Instrumento, Classes de 
Conjunto;
b) Não obtenha aproveitamento em 2 anos interpolados na disciplina de 
Instrumento
c) Não obtenha aproveitamento em 2 disciplinas da componente de formação 
vocacional no mesmo ano lectivo;
d) Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de assidui-
dade por parte do aluno, uma vez cumpridos por parte do estabelecimento 
de ensino os procedimentos inerentes à ultrapassagem do limite de faltas 
injustificadas previsto na lei.

10. Como escolher o instrumento?
Uma boa escolha do instrumento é determinante no desempenho e evolução 
escolar do aluno. Os pais e encarregados de educação devem perceber se 
existe algum interesse por um determinado instrumento e ajudar o seu 
educando na decisão. O Conservatório de Música de Sintra realiza apresen-
tações de instrumentos, de participação obrigatória, para os novos alunos, 
por forma a dar a conhecer os mesmos e permitir uma escolha mais consci-
ente e esclarecida.

11. Como adquirir o instrumento?
A aquisição do instrumento - compra, aluguer ou cedência - é da respon-
sabilidade dos encarregados de educação. Sabendo que a compra de um 
instrumento representa uma despesa adicional e extraordinária aconselhamos 
os encarregados de educação a adquirirem o instrumento no início das aulas, e 
apenas depois de se aconselharem com o professor de instrumento ou com o 
Conservatório.

12. Onde são as aulas de música?
A meia turma no Agrupamento de Escolas Leal da Câmara  (15 vagas) terá 
todas as aulas da componente vocacional (Formação Musical, Classe de 
Conjunto e Instrumento) no Conservatório de Música de Sintra.

14. É feita alguma prova de selecção?
Sendo um ensino vocacional espera-se que o aluno tenha boas capacidades 
musicais e muita vontade de aprender. Para aceder a este regime de ensino 
o aluno tem de realizar uma prova de selecção, sendo precedida de uma 
entrevista aos encarregados de educação. (Circular 05/2016 disponível para 
consulta na recepção do Conservatório).

15. Que instrumentos podem ser escolhidos?
Dependendo das vagas podem ser escolhidos os seguintes instrumentos:
Cordas de Arco: Contrabaixo, Viola de Arco, Violino e Violoncelo;
Cordas Dedilhadas: Guitarra Clássica;
Sopros: Clarinete, Flauta de Bisel, Flauta Transversal, Oboé, Saxofone, 
Trombone, Trompete eTuba;
Piano e Percussão

Não hesite em contactar-nos para qualquer esclarecimento:

Morada: Praceta das Amoreiras, nº 6 - Rinchoa
Telefone: 219162628 |  961826349
E-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com
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CURSO BáSICO DE MúSICA

Processo de Admissão

Regime Articulado | Agrupamento Leal da Câmra
5º ano de escolaridade - 15 vagas

1. Aos alunos candidatos ao regime articulado que frequentaram o curso de 
Iniciação Musical no Conservatório ou estabelecimento de ensino equiva-
lente é dada prioridade na escolha do instrumento com vista ao prossegui-
mento de estudos;

2. Os alunos escolhem o instrumento pretendido de acordo com a 
sua classificação na prova de admissão/selecção e o número de vagas 
disponível para cada instrumento; 

3. Caso não haja vaga na 1ª opção o Conservatório segue as opções 
escolhidas pelos alunos e referidas no boletim de candidatura;

4. Caso não haja vagas nos instrumentos pretendidos os alunos podem 
escolher outros instrumentos disponíveis;

5. Todas as aulas decorrem no Conservatório de Música de Sintra.

Número de vagas dísponíveis: 3 por instrumento.

Boletim de Pré-Inscrição para Admissão 2016/17
Agrupamento Leal da Câmara

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome: _________________________________________________________

_______________________________________________________________

Data de nascimento: ___ /___ /_____

Escola do 1º ciclo em 2015/16: _____________________________________

Já toca algum instrumento?        Sim  Não

Se  sim, qual? ___________________________________________________

Escola  e  professor ______________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Nome: _________________________________________________________

Parentesco: ____________________________________________________

Telefone: _______________________Telemóvel: ______________________

E-mail: _________________________________________________________

Instrumento que pretende estudar

(indicar por ordem de preferência)

1 -  _______________________________________________

2 - _______________________________________________

3 - _______________________________________________

Data: _____ / ______ / 2016

__________________________________

Assinatura do Encarregado de Educação

Observação:
Este boletim deve ser entregue no Conservatório até ao dia 21 de Março

Calendário

1ª FASE 

21 de Março - Último dia de entrega de pré-inscrições

23 e 24 de Março - Provas de admissão
  
CONCLUSÃO DO PROCESSO

Data a agendar - entrevistas aos pais

Data a agendar - afixação da pauta final com a  graduação dos 
candidatos e admissão;
 
Data a agendar - Formalização das inscrições no Conservatório 
e escolha final do instrumento.

CURSO BáSICO DE 

MúSICA

Agrupamento de Escolas 
Leal da Câmara

REGIME ARTICULADO

Frequência gratuita

Financiamento do
Ministério da Educação

PERGUNTAS FREQUENTES

Pré-inscrição
até 21 de Março

CONSERVATÓRIO DE MúSICA DE SINTRA
Praceta das Amoreiras, n.º 6 (Rinchoa) | junto à estação da CP de Rio de Mouro

Telefone: 219162628 | E-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com
www.conservatoriodemusicadesintra.org | www.facebook.com/conservatoriomusicasintra

Ensino Vocacional


