CONSERVATÓRIO
De CASCAIS

Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo

Candidatura ao Ensino Articulado da Música
Inscrição para provas de seleção 2019/2020
1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
NOME COMPLETO:

DATA DE NASCIMENTO:

/

/ ____________

2. NOME E CONTACTOS (telemóvel e e-mail) DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:

3. O ALUNO TEM CONHECIMENTOS MUSICAIS?
SIM

NÃO

Se assinalou SIM, indique que estabelecimento(s) de ensino especializado da música
frequentou e em que ano(s) letivo(s):

4. : Por ordem de preferência, qual o instrumento que gostavas de aprender:
1.
2.
3.

Assinatura do Encarregado de Educação:
Data:

/

/

Entregar a Ficha de inscrição nos serviços Administrativos do
Agrupamento até 3 de abril ou enviar para
servicosadministrativos@esfga.pt.
As provas de seleção realizam-se no dia 9 de abril, pelas 16:30, no
Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo

CONSERVATÓRIO
De CASCAIS

Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo

AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:
ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO DE MÚSICA
REGIME ARTICULADO
Destina-se a alunos que iniciem simultaneamente o 2º ciclo da Escolaridade Obrigatória e
o Curso Básico de Instrumento. Este regime permite ao aluno frequentar em simultâneo
as disciplinas da Ensino regular na Escola que tiver escolhido para frequentar o 2º/3º Ciclo
e as disciplinas de Música, à disposição no Conservatório de Música de Cascais. Os alunos
que se candidatam ao ensino articulado são submetidos a provas de admissão, e sujeitos
às vagas existentes. O custo de aluno definido pelo ME tem um valor mensal de 260
euros, suportado na íntegra pelo Ministério da Educação e Ciência. No entanto, os alunos
aprovados nas provas de admissão, que não entram no número de vagas existentes,
podem optar pelo ensino articulado autofinanciado, caso existam vagas para tal. Neste
caso o Conservatório atribuirá a cada aluno uma bolsa de 157 euros, restando para os
Encarregado de Educação o pagamento da diferença de 103 euros mensais, mais o valor
do seguro do instrumento, no caso de este ser disponibilizado pelo Conservatório.
DISCIPLINAS

TEMPOS LECTIVOS

Instrumento

1 x 90 minutos/semana

Formação Musical

1 x 90 minutos/semana

Classe de Conjunto:
Coro
Orquestra

1 x 45minutos/semana
1 x 90minutos/semana

Oferta Escola – Estágio da Orquestra

45minutos/semana
Ou mesmo tempo realizadonas
interrupções letivas

Instrumentos ministrados no curso articulado:
- Cordas (violino, viola d’arco, violoncelo econtrabaixo)
- Sopros (oboé, flauta, clarinete, fagote, trompa etrompete)
A atribuição dos instrumentos, para os alunos admitidos, será feita após avaliação
obrigatória por parte dos professores. Esta avaliação é feita nas instalações do
Conservatório, após a divulgação dos resultados dos alunos admitidos (data a anunciar).
A decisão é da competência da Direção do Conservatório de Música, mediante as vagas
existentes e as preferências dos alunos.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE CASCAIS:

Direcção: Nikolay Lalov * Direcção Pedagógica: Stela Lalova
Avenida das Acácias, 81 Secretaria: 21 464 34 60 *conservatorio@occo.pt * www.occo.pt

