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 ainda nas disciplinas que pretender (Matemática, Biologia e/ou FísicoQuímica).
Disciplinas da componente científica e técnica artística
Instrumento: 2 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)

CONDIÇÕES DE ACESSO
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 média igual ou superior a 4 no final do 9º
ano do Curso Básico, entram automaticamente para a lista de seriação. Os alunos externos ou internos,
com média inferior a 4, serão chamados a realizar provas de acesso*.
As vagas existentes (oficialmente 4), 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 d'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

15.07.2021

PROVA ORAL DE FORMAÇÃO MUSICAL

15.07.2021

PROVA DE INSTRUMENTO

16.07.2021

Contactos:
tel.: 253 492 919
email.: secretaria@amjatalaya.net
Website: amjatalaya.net

HORA

a definir

CURSO SECUNDÁRIO ARTÍSTICO E ESPECIALIZADO DE MÚSICA
REGIME SUPLETIVO (em regime de autofinanciamento)
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: 1 x 50’
Formação Musical: 2 x 50’
Classe de Conjunto: 2 x 50’
Análise e Técnicas de Composição: 3 x 50’
CONDIÇÕES DE ACESSO
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 média igual ou superior a 4 no final do 9º
ano do Curso Básico, entram automaticamente para a lista de seriação. Os alunos externos ou internos,
com média inferior a 4, serão chamados a realizar provas de acesso*.

Tendo em conta que a AMJA não tem vagas financiadas para este regime de ensino, os candidatos só
poderão frequentá-lo em regime de auto-financiamento.
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

15.07.2021

PROVA ORAL DE FORMAÇÃO MUSICAL

15.07.2021

PROVA DE INSTRUMENTO

16.07.2021

Contactos:
tel.: 253 492 919
email.: secretaria@amjatalaya.net

HORA

a definir

