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
CONDIÇÕES DE ACESSO
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. No entanto, para os alunos que frequentaram a
Academia durante o 1º Ciclo, se a média do 3º período do 4º ano, for igual ou superior a 4, esses alunos

ficam dispensados de realizar a prova desde que mantenham o instrumento, passando diretamente para
a lista de seriação. Os alunos que obtiverem média inferior a 4 ou quiserem mudar de instrumento terão
que realizar provas de acesso.
A atribuição da vaga efectua-se tendo em conta as vagas disponíveis (oficialmente 27) seguindo a lista
de seriação por ordem decrescente.
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.

Após a sua pré-inscrição, os candidatos, podem fazer o agendamento dos instrumentos que pretendem
experimentar (15 minutos por instrumento), através de chamada telefónica para a secretaria da AMJA.

* Provas de Acesso
*Haverá aulas de preparação para as provas, entre os dias 09 e 14 de julho, em horário a definir.

DATA

HORA

PROVA DE CONHECIMENTOS DE FORMAÇÃO MUSICAL
(ESCRITA)

15.07.2021

9:30h - 11:30h

PROVA DE INSTRUMENTO - para alunos que executam algum dos

15.07.2021

---------

PROVA DE CONHECIMENTOS E DE APTIDÃO DE
FORMAÇÃO MUSICAL (ORAL)

16.07.2021

A agendar

ENTREVISTA com candidatos e Encarregados de
Educação

de 19 a 23.07.2021

A agendar

instrumentos acima referidos

Contactos:
tel.: 253 492 919 (das 8:30h às 17:30h)
email.: secretaria@amjatalaya.net
Website: amjatalaya.net

