
DESTINATÁRIOS 
Alunos do 5º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Lapiás, 
interessados em aprender Música (12 vagas).

LOCAL DAS AULAS 
Em 2022/23, as aulas têm lugar no Agrupamento, excepto no caso de o aluno ficar 
colocado num instrumento que apenas seja possível lecionar nas instalações 
do Conservatório em Rio de Mouro.

HORÁRIOS DAS AULAS
Formação Musical 3ª feira das 16h20 às 17h50
Classe de Conjunto 4ª feira das 14h30 às 16h00 e 5ª feira das 15h30 às 16h15
Instrumento a definir, consoante o instrumento em que o aluno ficar colocado

Candidaturas até 
07 de novembro

2022

CURSO BÁSICO DE 

MÚSICA
REGIME 
ARTICULADO
frequência gratuita

PROCESSO DE CANDIDATURA | FASES E PRAZOS
1. Candidaturas: Até 07 novembro (online) 
2. Provas: 09 novembro, a partir das 14h00 (as provas decorrem na escola Rui Grácio)
3. Divulgação dos resultados: 10 novembro
4. Reunião de Pais:  a anunciar 
5. Matrícula dos alunos: até 15 novembro
6. Inicio das aulas: 17 novembro



O que é o Curso Básico de Música?
Curso oficial com a duração de 5 anos (5º ao 
9º ano) que permite aos alunos adquirirem as 
primeiras competências musicais e de domínio 
de um instrumento. A conclusão do curso con-
fere um diploma de nível 2 do Quadro Nacional 
de Qualificações.  O aluno pode prosseguir
estudos num Curso Secundário de Música.

O que é o regime de ensino articulado?
É uma forma de frequentar o ensino especiali-
zado de Música em que o plano curricular do 
aluno integra as disciplinas da componente 
geral e da componente de música.

Quais as disciplinas que o aluno 
dispensa no ensino regular?
Educação Musical, Educação Tecnológica 
e a Oferta complementar da escola.

Quais as condições necessárias para o 
aluno poder candidatar-se?
O aluno tem que frequentar o 5º ano 
no Agrupamento de Escolas de Lapiás.

Quais as disciplinas e a carga horária?
Disciplina Carga horária/semanal
Instrumento 1 x 45 minutos
Formação Musical (F.M.) 2 x 45 minutos
Classe de Conjunto (C.C.) 3 x 45 minutos
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Na Formação Musical aprende-se a ler 
e escrever a notação musical e a compreender 
uma obra musical. 
Na Classe de Conjunto pratica-se música de 
conjunto em grupos instrumentais ou corais. 
Na aula de Instrumento aprende-se a tocar um 
instrumento. Os alunos devem, desde o início, 
criar uma rotina diária de estudo.

Como se processa a admissão ao articulado?
O aluno apresenta a sua candidatura online 
dentro do prazo anunciado. Mais tarde, é 
chamado para realizar provas de admissão. 
A atribuição das vagas efetua-se pela classi-
ficação obtida nas provas de admissão até ao 
preenchimento das vagas.

Onde são as aulas de música?
As aulas decorrem na sede do Agrupamento de 
Lapiás e no Conservatório de Música de Sintra.

Quais os instrumentos disponíveis?
Instrumentos a lecionar na sede do Agrupa-
mento de Escolas de Lapiás:

• Saxofone (3 vagas)
• Violino (3 vagas)
• Violoncelo (2 vagas)

Instrumentos a lecionar a sede do  Conservatório
(Rio de Mouro), nos seguintes horários:

• Trompa (2 vagas) 
2ª feira das 19h00 às 19h45 
2ª feira das 19h45 às 20h30

• Oboé (2 vagas) 
2ª feira das 19h45 às 20h30  
5ª feira das 18h15 às 19h00

O aluno pode escolher o instrumento 
que quiser?
A colocação no instrumento é feita mediante 
a classificação obtida na prova de admissão.

Quanto custa frequentar este Curso?
A frequência é gratuita, financiada pelo Minis-
tério da Educação. Contudo, e tal como noutras 
disciplinas, é necessário adquirir material 
pedagógico (estante, livros de música e 
outros materiais que os professores 
considerem necessários). 
A aquisição ou aluguer do instrumento é da 
responsabilidade da família do aluno.

CONTACTOS
alunos@conservatoriodemusicadesintra.org
www.conservatoriodemusicadesintra.org
Atendimento telefónico
De segunda a sexta-feira  das 15h00 às 19h00
Telefone: 21 916 26 28 |  96 182 63 49
Sede em Rio Mouro: Rua Natália Correia, nº 7, Vale 
Mourão - 2635-475 Rio de Mouro
Polo em Montelavar
Edifício da Sociedade Filarmónica Boa União Monte-
lavarense, Largo Maestro Modesto Fernandes Alves 
Velho, 4 - 2715-685 Montelavar

Perguntas frequentes


