CURSO BÁSICO ARTÍSTICO E ESPECIALIZADO DE MÚSICA
REGIME ARTICULADO - GRATUITO
Este curso tem uma duração de cinco anos (2º e 3º Ciclos do Ensino Básico) e proporciona aos alunos
as primeiras competências musicais e de domínio de um instrumento musical. Após a conclusão deste
curso o aluno pode optar pelo prosseguimento de um Curso Secundário de Música e do Ensino
Superior.
Neste regime de ensino existe uma articulação pedagógica e logística entre a Academia de Música José
Atalaya e a Escola do Ensino Regular frequentada pelo aluno. O plano curricular do aluno integra as
disciplinas da componente geral e da componente vocacional de música.
Apesar de ser um curso gratuito, à semelhança de outras disciplinas curriculares, é necessário adquirir
algum material pedagógico como: instrumento escolhido, livros de música e outros materiais que os
professores considerem indispensáveis.
Disciplinas da componente vocacional
Instrumento - 50 minutos semanais
Formação Musical - 3 x 50 minutos semanais
Classe de Conjunto - 2 x 50 minutos semanais
ACESSO AO CURSO BÁSICO ARTÍSTICO E ESPECIALIZADO DE MÚSICA
EM REGIME ARTICULADO
Para aceder a este regime de ensino o aluno deve apresentar a sua candidatura durante o período de
pré-inscrições. Mais tarde é chamado a realizar provas de acesso*, que integram uma entrevista ao
candidato e respetivo encarregado de educação. A atribuição da vaga efectua-se pela classificação
obtida nas provas de seleção por ordem decrescente até ao preenchimento das vagas disponíveis.

Para se matricular pela primeira vez no curso básico de música o aluno:
a) tem de estar matriculado simultaneamente no 5º ano de escolaridade numa escola da rede pública e
no 1º grau do curso básico de música;
b) se já frequenta o 6º, 7º, 8º ou 9º ano de escolaridade tem de fazer uma prova de colocação de grau
correspondente ao ano de escolaridade em que se encontra matriculado na escola pública.
COMO ESCOLHER O INSTRUMENTO
Este ano, devido aos planos de contingência por causa do Covid-19, a escolha do instrumento será
realizada em setembro. A Academia de Música José Atalaya colocará ao dispor dos candidatos, vídeos
de apresentação dos instrumentos nela ministrados, por forma a dar a conhecer os mesmos.
No fim das provas de acesso os alunos devem selecionar três instrumentos por ordem de preferência,
entre os abaixo indicados:
CORDAS
Cordas de Arco - Viola de Arco,Violino, Violoncelo e Contrabaixo.
Cordas Dedilhadas - Guitarra Clássica.
SOPROS
Sopros de Madeira - Flauta Transversal, Oboé, Clarinete, Saxofone e Fagote.
Sopros de Metal - Trompete, Trompa e Trombone.
TECLAS - Piano e Acordeão.
Só início de setembro, os alunos terão a oportunidade de experimentar os instrumentos que escolheram,
para que possam fazer uma escolha mais consciente e informada.

* Provas de Acesso

Haverá aulas síncronas, pela plataforma Zoom, de preparação para as provas de acesso, entre os
dias 29 de junho e 03 de julho, em horário a definir.
DATA

HORA

PROVA DE CONHECIMENTOS DE FORMAÇÃO MUSICAL
(ESCRITA)

09.07.2020

9:30h - 11:30h

PROVA DE INSTRUMENTO - para alunos que executam algum dos

de 06 a 10.07.2020

---------

de 06 a 10.07.2020

A agendar

instrumentos acima referidos

PROVA DE CONHECIMENTOS DE FORMAÇÃO MUSICAL
(ORAL)
PROVA DE APTIDÃO DE FORMAÇÃO MUSICAL (ORAL)
ENTREVISTA com candidatos e Encarregados de Educação

Contactos:
tel.: 253 492 919
email.: secretariatalaya@gmail.com

Entrega das gravações até 06.07.2020
de 06 a 10.07.2020

A agendar

CURSO SECUNDÁRIO ARTÍSTICO E ESPECIALIZADO DE MÚSICA
REGIME ARTICULADO - GRATUITO
Este curso tem uma duração de três anos e proporciona aos alunos a frequência do Ensino Secundário
de Música em Instrumento ou Formação Musical. Após a conclusão deste curso o aluno pode optar pelo
prosseguimento de um Curso do Ensino Superior em Cursos de Instrumento, Formação Musical,
Direção de Orquestra ou Coral, Composição, Ciências Musicais, Artes do Espetáculo, entre outros.
Neste regime de ensino existe uma articulação pedagógica e logística entre a Academia de Música José
Atalaya e a Escola Secundária de Fafe. O plano curricular do aluno integra disciplinas das componentes
geral, científica e técnica artística.
Apesar de ser um curso gratuito, à semelhança de outras disciplinas curriculares, é necessário adquirir
algum material pedagógico como: instrumento escolhido, livros de música e outros materiais que os
professores considerem indispensáveis.
Disciplinas da componente geral
Português; Inglês; Filosofia; Educação Física.
O aluno pode, ainda, inscrever-se em mais duas disciplinas a escolher entre: Matemática, Biologia e
Físico-Química.
Disciplinas da componente científica e técnica artística
Instrumento (Curso de Instrumento): 2 x 50’
Educação Vocal (Curso de Formação Musical): 1 x 50’
Formação Musical: 3 x 50’
Classe de Conjunto: 3 x 50’
Análise e Técnicas de Composição: 3 x 50’
História da Cultura e das Artes: 3 x 50’
Acompanhamento e Improvisação: 1 x 50’ (11º e 12º anos)

ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO ARTÍSTICO E ESPECIALIZADO DE MÚSICA
Para aceder a este regime de ensino o aluno deve apresentar a sua candidatura durante o período de
pré-inscrições. Os alunos que frequentam a AMJA e obtiverem aprovação no Curso Básico, são
automaticamente selecionados, conforme o Regulamento Interno. Os alunos externos serão chamados
a realizar provas de acesso*.
As vagas serão preenchidas por ordem decrescente, tendo em conta os resultados obtidos por todos os
candidatos.
Para se matricular no Curso Secundário Artístico e Especializado de Música o aluno:
a) tem de estar matriculado, simultaneamente, no 10º ano de escolaridade na Escola Secundária de
Fafe e no 6º grau do Curso Secundário Artístico e Especializado de Música;
b) se já frequenta o 11º ou 12º ano de escolaridade tem de fazer provas de colocação ao grau a que se
candidata.
CURSOS OFICIAIS EXISTENTES
•

INSTRUMENTO: Violino, Viola de Arco, Violoncelo, Guitarra Clássica, Flauta Transversal, Oboé,
Clarinete, Saxofone, Fagote,Trompete, Trompa,Trombone e Piano.

•

FORMAÇÃO MUSICAL

* Provas de Acesso
DATA
PROVA ESCRITA DE FORMAÇÃO MUSICAL

de 06 a 10.07.2020

PROVA ORAL DE FORMAÇÃO MUSICAL

de 06 a 10.07.2020

PROVA DE INSTRUMENTO

de 06 a 10.07.2020

Contactos:
tel.: 253 492 919
email.: secretariatalaya@gmail.com

HORA

a definir

CURSO SECUNDÁRIO ARTÍSTICO E ESPECIALIZADO DE MÚSICA
REGIME SUPLETIVO (sujeito a pagamento)
Este curso tem uma duração de três anos e proporciona aos alunos a frequência do Ensino Secundário
de Música em Instrumento ou Formação Musical. Após a conclusão deste curso o aluno pode optar pelo
prosseguimento de um Curso do Ensino Superior em Cursos de Instrumento, Formação Musical,
Direção de Orquestra ou Coral, Composição, Ciências Musicais, Artes do Espetáculo, entre outros.
O plano curricular do aluno integra disciplinas das componentes geral, científica e técnica artística.
À semelhança de outras disciplinas curriculares, é necessário adquirir algum material pedagógico como:
instrumento escolhido, livros de música e outros materiais que os professores considerem
indispensáveis.
Disciplinas da componente geral
Plano de Estudos do Curso em que o aluno se inscreve.
Disciplinas da componente científica e técnica artística
Instrumento (Curso de Instrumento): 1 x 50’
Educação Vocal (Curso de Formação Musical): 1 x 50’
Formação Musical: 2 x 50’
Classe de Conjunto: 2 x 50’
Análise e Técnicas de Composição: 3 x 50’
ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO ARTÍSTICO E ESPECIALIZADO DE MÚSICA
Para aceder a este regime de ensino o aluno deve apresentar a sua candidatura durante o período de
pré-inscrições. Os alunos que frequentam a AMJA e obtiverem aprovação no Curso Básico, são
automaticamente selecionados, conforme o Regulamento Interno. Os alunos externos serão chamados
a realizar provas de acesso*.

As vagas serão preenchidas por ordem decrescente, tendo em conta os resultados obtidos por todos os
candidatos.
Para se matricular no Curso Secundário Artístico e Especializado de Música o aluno:
a) tem de estar matriculado, simultaneamente, no 10º ano de escolaridade e no 6º grau do Curso
Secundário Artístico e Especializado de Música;
b) se já frequenta o 11º ou 12º ano de escolaridade tem de fazer provas de colocação ao grau a que se
candidata.
CURSOS OFICIAIS EXISTENTES
•

INSTRUMENTO: Violino, Viola de Arco, Violoncelo, Guitarra Clássica, Flauta Transversal, Oboé,
Clarinete, Saxofone, Fagote,Trompete, Trompa,Trombone e Piano.

•

FORMAÇÃO MUSICAL

*PROVAS DE ACESSO:

DATA
PROVA ESCRITA DE FORMAÇÃO MUSICAL

de 06 a 10.07.2020

PROVA ORAL DE FORMAÇÃO MUSICAL

de 06 a 10.07.2020

PROVA DE INSTRUMENTO

de 06 a 10.07.2020

Contactos:
tel.: 253 492 919
email.: secretariatalaya@gmail.com

HORA

a definir

CURSO DE PRÉ-INICIAÇÃO E INICIAÇÃO MUSICAL
Destina-se a alunos que frequentem o Ensino Pré-Escolar ou o 1º Ciclo do Ensino Básico.
Nestes Cursos estimulam-se as vocações musicais e desenvolve-se a coordenação motora, a memória,
o conceito de abstracto, a lateralidade, a concentração, a criatividade, a responsabilidade e a
capacidade de trabalho das crianças.
Desenvolve-se, ainda, a sua consciência, capacidade e domínio vocal, nomeadamente aprendendo a
controlar a respiração e a afinação, trabalhando, paralelamente, a articulação e dicção, postura e
expressão vocal e corporal.
Ao longo do curso, a criança desenvolverá a capacidade da execução instrumental, da linguagem e
notação musical convencional. Será progressivamente capaz de identificar, reproduzir, produzir e ler
frases rítmicas e melódicas; acompanhar melodias com instrumentos Orff e percussão corporal; tomar
consciência corporal através de coreografias e pequenas dramatizações.
Disciplinas e carga horária semanal
Instrumento - 50 minutos (aula com 2 alunos) ou 25 minutos (aula com 1 aluno)
Iniciação Musical - 60 minutos (aula coletiva)
Coro - 50 minutos (aula coletiva)
COMO ESCOLHER O INSTRUMENTO
Este ano, devido aos planos de contingência por causa do Covid-19, a escolha do instrumento será
realizada em setembro. A Academia de Música José Atalaya colocará ao dispor dos candidatos, vídeos
de apresentação dos instrumentos nela ministrados, por forma a dar a conhecer os mesmos. Para que
essa escolha seja realizada de forma mais consciente e esclarecida por parte dos alunos. No processo

de admissão os alunos devem indicar três instrumentos por ordem de preferência, entre os abaixo
indicados:
CORDAS
Cordas de Arco - Viola de Arco,Violino e Violoncelo.
Cordas Dedilhadas - Guitarra Clássica.
SOPROS
Sopros de Madeira - Flauta Transversal, Oboé, Clarinete, Saxofone e Fagote.
Sopros de Metal - Trompete, Trompa e Trombone.
TECLAS - Piano e Acordeão.
MATRÍCULA E PROPINAS 2020/2021
O Curso de Iniciação Musical é financiado pelo Ministério da Educação com 350€ por ano e por aluno. O
valor adicional das propinas para o Curso de Iniciação Musical pode ir até ao máximo de 750 € anuais, a
pagar pelas famílias.
Devido ao patrocínio da Câmara Municipal de Fafe, a AMJA só cobra 550€ anuais, que podem ser
repartidos em 10 mensalidades.
OUTRAS SITUAÇÕES:
Seguro Escolar - 20€/ano
Participação apenas na Disciplina de Coro - mensalidade 10€
Alunos da Pré-Iniciação - mensalidade de 25€*
Alunos da Iniciação Musical - mensalidade de 55€

Contactos:
tel.: 253 492 919
email.: secretariatalaya@gmail.com

*Os alunos da Pré-Iniciação Musical (dos 4 aos 5 anos) frequentam apenas as disciplinas de Coro e
Iniciação Musical.
Caso queiram frequentar aulas de Instrumento pagam um valor igual aos alunos da Iniciação Musical.

