
DESTINATÁRIOS Alunos que transitem para o 5º ano em 2020/21.  

LOCAL E HORÁRIOS DAS AULAS As aulas de Formação Musical e Classe de Conjunto 
decorrem no Agrupamento; as aulas de instrumento decorrem no Conservatório, em, 
Vale Mourão.

PRAZO DE CANDIDATURA Até 16 de Setembro de 2020. 

Ficha de candidatura disponível em: 
www.conservatoriodemusicadesintra.org/articulado_2021_aas.html

CURSO BÁSICO DE 

MÚSICA
REGIME 
ARTICULADO 
(15 vagas / frequência gratuita)

Curso oficial com a duração de 5 anos (graus), que permite aos alunos adquirirem as 
primeiras competências musicais e de domínio de um instrumento, conferindo-lhes 
uma certificação nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações. 

Novas instalações 
Rua Natália Correia, 7 - Vale Mourão | 2635-475 Rio de Mouro

Tel: 219162628 | E-mail: geral@conservatoriodemusicadesintra.org
www.conservatoriodemusicadesintra.org

Contactos: 219162628 / e-mail: alunos@conservatoriodemusicadesintra.org

CANDIDATURAS 
Até 16 Setembro 

2020

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA



O QUE É O CURSO BÁSICO DE MÚSICA?
Curso oficial com a duração de 5 anos (graus), 
que permite aos alunos adquirirem as primeiras 
competências musicais e de domínio de um ins-
trumento. A conclusão do curso confere um di-
ploma de nível 2 do Quadro Nacional de Quali-
ficações. Se pretender, o aluno pode prosseguir 
estudos num Curso Secundário de Música e, 
mais tarde, no Ensino Superior.

O QUE É O REGIME DE ENSINO ARTICULADO?
É uma forma de frequentar o ensino especializa-
do da Música em que o Conservatório e a escola 
regular se articulam entre si, de forma a reduzir a 
carga horária e a não duplicar disciplinas. 
O plano curricular do aluno integra as disciplinas 
da componente geral lecionadas pela escola, e 
da componente de música, lecionadas pelo Con-
servatório. 

QUAIS AS DISCIPLINAS QUE O ALUNO 
DISPENSA NA ESCOLA REGULAR?
Educação Musical, Educação Tecnológica 
e a Oferta complementar da escola.

QUAIS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
UM ALUNO PODER CANDIDATAR-SE?
O aluno tem que frequentar o 5º ano de escolari-
dade numa escola pública ou privada .

QUAIS AS DISCIPLINAS E A CARGA HORÁRIA?
Disciplina Carga horária/semanal

Instrumento 1 x 50 minutos

Formação Musical (F.M.) 2 x 50 minutos
Classe de Conjunto (C.C.) 3 x 50 minutos

(Portaria nº 223-A/2018,de 03.08)

Na Formação Musical aprende-se a ler e escrever a 
notação musical e a compreender uma obra mu-
sical. Na Classe de Conjunto pratica-se música de 
conjunto, em grupos instrumentais ou corais. Na 
aula de Instrumento aprende-se e aplicam-se as 
técnicas necessárias para tocar um instrumento. 
Os alunos devem, desde o início, criar uma rotina 
diária de estudo. 

ONDE SÃO AS AULAS DE MÚSICA?
As aulas de Formação Musical e Classe de Con-
junto decorrem no Agrupamento Alfredo da Sil-
va e as aulas de instrumento decorrem nas insta-
lações do Conservatório de Música de Sintra, em 
Vale Mourão (Paiões).

QUANTO CUSTA FREQUENTAR ESTE CURSO?
A frequência é gratuita. Contudo, e à semelhança 
de outras disciplinas, é necessário adquirir material 
pedagógico como: instrumento, estante, livros de 
música e outros materiais que os professores con-
siderem necessários. 

COMO SE PROCESSA A ADMISSÃO AO 
REGIME ARTICULADO?
O aluno deve apresentar a sua candidatura on-
line ou na secretaria do Conservatório dentro 
do prazo anunciado. Mais tarde é chamado para 
realizar provas de seleção, seguida de uma en-
trevista com a presença do encarregado de edu-
cação. A atribuição das vagas efetua-se pela 
classificação obtida nas provas de seleção por 
ordem decrescente até ao preenchimento das 
vagas disponíveis (15 vagas).

COMO ESCOLHER O INSTRUMENTO?
O Conservatório de Música de Sintra realiza 
apresentações de instrumentos de participação 
obrigatória por forma a permitir uma escolha 
consciente e esclarecida por parte dos alunos. 
Depois de conhecerem os instrumentos dis-
poníveis, os alunos devem indicar três por or-
dem de preferência. Os alunos serão colocados 
nos instrumentos mediante as vagas existentes e 
a pontuação obtida na prova de seleção.

PROCESSO DE CANDIDATURA
1. Candidatura - Até 16 de setembro de 2020
2. Provas - dias 17 e 18 de setembro de 2020
3. Entrevista - a anunciar aos alunos admitidos
4. Escolha do instrumento - a anunciar aos alu-
nos admitidos

TODAS AS FASES DO PROCESSO 
DE CANDIDATURA SÃO OBRIGATÓRIAS

CONTACTE-NOS

Telefone: 219162628 |  961826349
Email: alunos@conservatoriodemusicadesintra.org
www.conservatoriodemusicadesintra.org
Morada: Rua Natália Correia, 7 - Vale Mourão

ATENDIMENTO AO PÚBLICO | COVID-19
De forma a minimizar o risco de contágio, o atendi-
mento ao público no Conservatório de Música de 
Sintra efetua-se por via telefónica ou digital (e-mail 
ou reunião virtual), ou presencialmente mediante 
marcação prévia.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE CURSO BÁSICO DE MÚSICA 
EM REGIME ARTICULADO


