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
Por forma a dar a conhecer os instrumentos e para que a escolha do instrumento seja realizada de
forma mais consciente e esclarecida por parte dos alunos. Em setembro, os alunos inscritos, podem
fazer o agendamento dos instrumentos que vão experimentar (15 minutos por instrumento) através de
chamada telefónica, para a secretaria da AMJA.

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 2021/2022
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.: email.: secretaria@amjatalaya.net

*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.

