
Normas de Participação

1. A Câmara Municipal de Sintra em colaboração com o Con-
servatório de Música de Sintra atribui bolsas de estudo destina-
das a elementos das escolas de música das Bandas Filarmónicas 
e orquestras do concelho de Sintra para o ano lectivo 2015/16.

2. A proposta deve ser preenchida em conjunto pelo candidato e 
pelo Professor ou Maestro da Banda Filarmónica e remetida ao 
Conservatório. até às 20.00h do dia 16 de Dezembro, por correio 
postal, e-mail ou entrega em mão na secretaria do Conservatório.

3. As bolsas são atribuídas para os seguintes instrumentos: 
Clarinete | Flauta Transversal | Guitarra Clássica | Oboé | Percussão 
Piano | Saxofone | Trombone | Trompa | Trompete | Tuba

4. São atribuídas duas bolsas de estudo para o Curso Secundário 
em regime supletivo, em virtude da desistência de alunos.

5. A admissão dos candidatos é efectuada através da realização 
de provas de selecção, sendo as bolsas atribuídas de acordo com 
a classificação e o número de vagas. 

6. A prova de selecção consiste numa prova de execução instru-
mental servindo também para aferir do grau do aluno candidato 
na disciplina de Instrumento.

7. Os candidatos apresentam uma obra musical e escala à sua 
escolha. A par desta será pedida pelo júri uma leitura, sendo 
avaliada a qualidade sonora, execução dinâmica e afinação (ins-
trumentos de sopro). 

8. Os candidatos aprovados nas provas de selecção realizam provas 
de aferição na disciplina de Formação Musical para avaliar o grau. 

9. Os alunos bolseiros que se inscrevam pela primeira vez e se 
encontrem matriculados no 5º ano de escolaridade serão coloca-
dos no regime de ensino supletivo. 

10. Os alunos bolseiros que se inscrevam pela 1ª vez e se encon-
trem matriculados a partir do 6º ano de escolaridade têm direito à 
atribuição de bolsa de estudo desde que fiquem no grau do curso 
básico correspondente ao ano de escolaridade correspondente: 6º 
ano - 2º grau | 7º ano - 3º grau | 8º ano - 4º grau | 9º ano - 5º grau. 

11. No caso de alunos a frequentar o regime supletivo sem 
financiamento do Ministério da Educação, o desfasamento 
pode ser superior.

12. Os alunos bolseiros que fiquem no 1º grau de instrumento, sem 
iniciação musical, têm de obter a nota final de 12 valores na disci-
plina de instrumento e a média de 12 valores considerando todas as 
disciplinas para poderem renovar a bolsa de estudo.

13. Para que a Bolsa seja renovada no ano lectivo seguinte, os 
alunos a partir do 2º grau de instrumento têm de obter no 3° pe-
ríodo a nota de 14 valores no instrumento e a média de 12 valores 
considerando todas as disciplinas.

14. Em todos os graus do Curso Básico e Secundário os alunos 
têm de ter nota superior a 10 valores, independentemente da mé-
dia das várias disciplinas, para poderem renovar a bolsa de estudo.

15. Cumprindo os requisitos de renovação refreridos nos Pontos 
10 e 11 a Bolsa de Estudo só se considera renovada quando a 
entrega de candidatura e matrícula respeita os prazos fixados 
para o efeito. 

16. O aluno terá obrigatoriamente de frequentar as disciplinas 
base do Curso Secundário de Música, de acordo com as cargas 
horárias e regras fixadas na legislação em vigor para o ensino 
artístico.

17. Os alunos e encarregados de educação observam os procedi-
mentos do Conservatório de Sintra no que diz respeito a regu-
lamentos internos sobre orientações pedagógicas e financeiras, 
sob pena de poder ser proposta a cessação da bolsa de estudo.

18. O encarregado de educação tem que tornar-se associado do 
Conservatório, associação sem fins lucrativos e de utilidade públi-
ca, o que implica o pagamento de uma jóia única e quota anual.

19. Nas actuações individuais ou como alunos do Conservatório é 
mencionada a qualidade de bolseiro da Câmara Municipal de Sintra.

20. A bolsa de estudo cessará a partir do momento em que 
qualquer uma das cláusulas deixe de ser cumprida.

Calendário

> Inscrições até 16 de Dezembro, às 20.00h
> Provas 18 de Dezembro, à tarde, no Conservatório de Sintra

Valores a suportar pelos alunos bolseiros 2015/2016

Propinas Curso Secundário - 769,50 € (10 prestações).
Comparticipação de material escolar a cargo dos alunos
Quota inicial - 35,00 € | Quota anual - 25,00 €

Proposta de atribuição de Bolsa 
de Estudo | Dados do candidato

Dados do candidato 

Nome: _____________________________________________

Data de Nascimento: ____ / ____ / ________

Nome da Mãe: _______________________________________

Nome do Pai: ________________________________________ 

Morada _____________________________________________

___________________________________________________

Código Postal ______-____ | ____________________________

Telefone  ________________ | Telemóvel __________________

Ano de Escolaridade 2015/2016 ________

Instrumento: _______________________

Banda _____________________________________________

___________________________________________________

Dados do Encarregado(a) de Educação 

Nome e parentesco ___________________________________

Morada (*) __________________________________________

___________________________________________________

Código    Postal (*) ______-____ | ____________________________

Telefone  ________________ | Telemóvel __________________

E-mail ______________________________________________

Data: ____ / ____ / ________

O Encarregado de Educação

____________________________________________

* Preencher apenas se os dados forem diferentes 
dos do candidato.



Proposta de atribuição de Bolsa 
de Estudo | Dados da Banda

Banda: ____________________________________________

Sede: _____________________________________________

__________________________________________________

Código Postal ______-____ | _____________________________

Telefone  ________________ | Telemóvel ___________________

E-mail ____________________________________________ 

Maestro: ___________________________________________

Contacto do maestro: _______________

O aluno toca o instrumento a que se candidata desde _______

Parecer do Maestro 

Data: ____ / ____ / ________

__________________________________

( Maestro da Banda)

Enviar (ou entregar) a ficha de inscrição para:

Conservatório de Música de Sintra 
Praceta das Amoreiras nº 6, 2635- 103 Rio de Mouro 
E-mail: conservatoriodemusicadesintra@gmail.com

www.cm-sintra.pt  |  www.conservatoriodemusicadesintra.org 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
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Conservatório de Música de Sintra
Como chegar?

- IC19 - Saída Rinchoa/Rio de Mouro
- Na rotunda, 2ª saída
- Na subida, virar à esquerda
- Virar na 1ª rua à direita (não na 1ª praceta)
- Virar à direita, para a Praceta das Amoreiras

Para alunos de bandas filarmónicas 
e orquestras do concelho de Sintra

Bolsas de Estudo 

2 vagas

INSTRUMENTOS 
Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra Clássica, 
Oboé, Percussão, Piano, Saxofone, Trombone, 

Trompa, Trompete, Tuba

2015 / 2016

CURSO SECUNDÁRIO DE MÚSICA
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