
CONSERVATÓRIO

De CASCAIS

  Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 2021/2022  
 

– CANDIDATURA PARA O CURSO DO ENSINO ARTICULADO DE MÚSICA * 
 (de 4º ano para 5º ano- 2º ciclo) – Parceria Conservatório de Cascais- AEFGA 

 
(a enviar até ao dia 1 de junho para secretaria@aefga.pt ou a entregar diretamente nos 

serviços administrativos do A.E. Frei Gonçalo de Azevedo) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
 

NOME COMPLETO:  
______________________________________________________________________________                         
 
DATA NASCIMENTO: __ /__ /___ 
 
 

2. NOME E CONTACTOS  DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: 

_______________________________________________________ 
 
TM: ___________________EMAIL: ____________________________________________ 
 

3. O ALUNO TEM CONHECIMENTOS MUSICAIS? 
 

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

_______________________________________________________ 

4. Indique, por ordem de preferência, o instrumento que gostaria de aprender a 

tocar:  
 

1. __________________    2. ___________________ 3. ________________________ 
 
5. NO ANO LETIVO 2020/2021, que escola EB1 frequentou? 
 

_________________________________________________________________________ 

  
6. INFORMAÇÃO: 
 
   A oferta do Ensino Articulado da Música, no 5º ano do ensino básico, está condicionada 

a provas de seleção, realizadas pelos profissionais do Conservatório, na sede do 
agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo nos dias 16 e 17 de junho, entre as 17h 
e as 20h, conforme calendário a divulgar na página eletrónica do agrupamento a partir do 

dia 9 de junho. A convocatória para as provas de seleção será feita, prioritariamente, via 
email pelo que se solicita uma letra legível no registo dos dados. 
 

 
 
 

 

 SIM  NÃO 



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 45 minutos/semana 
1 x 90 minutos/semana 

Oferta Escola – Estágio da Orquestra  
45 minutos/semana 

Ou mesmo tempo realizado nas 
interrupções letivas 

 

Instrumentos ministrados no curso articulado:  
- Cordas (violino, viola d’arco, violoncelo e contrabaixo) 

- Sopros (oboé, flauta, clarinete, fagote, trompete e trompa) 
 

A atribuição dos instrumentos, para os alunos admitidos, será feita após avaliação 
obrigatória por parte dos professores. Esta avaliação é feita no agrupamento de Escolas Frei 

Gonçalo de Azevedo 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: Lino Monteiro 
Avenida das Acácias, 81 Secretaria: 21 464 34 60  *conservatorio@occo.pt * www.occo.pt 


