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1 .   O  QUE  É  O  CURSO  BÁSICO  DE  MÚSICA?

É um curso oficial do Ensino Artístico
Especializado (EAE) que tem uma
duração de cinco anos (graus) e
proporciona aos alunos as primeiras
competências musicais e de domínio
de um instrumento musical . Pode ser
frequentado em regime articulado ou
em regime supletivo . Após a
conclusão deste curso o aluno pode
optar pelo prosseguimento de um
curso secundário de Música e
posteriormente ingressar no ensino
superior .

2 .  O  QUE  É  O  ENSINO  ARTICULADO?

O Ensino Articulado é o ensino que
conjuga as componentes de ensino
artístico (Dança , Música , Canto
Gregoriano) com as restantes
componentes do ensino regular .
Atualmente a oferta formativa oficial
existente no Conservatório de Música
de Santarém (CMS) em regime de
articulação é apenas para a área da
Música . 

No CMS o ensino articulado é uma
forma de frequentar o ensino da
Música , em que o Conservatório e
escolas do ensino regular de vários
Agrupamentos de Escolas (Alexandre
Herculano , Dr . Ginestal Machado e Sá
da Bandeira) se articulam entre si de
forma a aliviar a carga horária do
aluno e não duplicar disciplinas . Nesta
modalidade , o aluno frequenta um
plano de estudos especificamente
adaptado , em que as disciplinas do
Conservatório substituem as
disciplinas de formação
artística da escola regular .

3 .  QUANTO  CUSTA FREQUENTAR  O  CONSERVATÓRIO?

A frequência dos alunos em regime
articulado é suportada pelo Estado e ,

portanto , sem encargos diretos para
os alunos .

No entanto , à semelhança de outras
disciplinas curriculares , é necessário
adquirir algum material pedagógico
como : instrumento escolhido , estante ,

livros de música e outros materiais
que os professores considerem
indispensável .

4 .  EM  QUE  CONDIÇÕES  PODE  UM  ALUNO  MATRICULAR -SE?

Para matricular-se pela primeira vez
no curso de básico de música o aluno :

a) terá que frequentar o 5º ano de
escolaridade numa das escolas de
ensino regular com protocolo de
articulação ;

b) terá que realizar a sua candidatura
ao Conservatório através de uma
inscrição online no site do CMS para
realização de uma Prova de Acesso ;

c) será convocado para realizar a Prova
de Acesso , que contempla uma
componente teórica e prática , bem
como uma entrevista ao encarregado
de educação ;

d) terá que ser selecionado , o que
dependerá dos resultados obtidos na
Prova de Aptidão , das vagas
existentes  e dos critérios próprios de
cada Agrupamento .

5 .  UM  ALUNO  PODE -SE  MATRICULAR -SE  NO  ENSINO
ARTICULADO  MA IS  TARDE?

Não , a articulação tem que ser feita no
5º ano . Excecionalmente , se o aluno já
frequenta o 6º , 7º , 8º ou 9º ano de
escolaridade , terá que fazer uma
prova de admissão e poderá ser
admitido no grau do curso básico de
música , desde que se ateste que os
conhecimentos musicais sejam
equivalentes ao ano em que se
matrícula e desde que o desfasamento 
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6 .  COMO  É  QUE  UM  ALUNO  SE  PODE  INSCREVER  NA PROVA DE
APTIDÃO?

As inscrições para as Provas de
Aptidão para o 5º ano/ 1º grau podem
ser efetuadas entre os dias
09/04/2021 e os dias 30/04/2021 ,
através do preenchimento do
formulário acessível a partir da
Página Web do Conservatório de
Música de Santarém , no endereço :

https ://conservatoriodemusicadesanta
rem .pt
A inscrição na Prova de Aptidão
implica o pagamento de 5€ de
encargos procedimentais , a realizar
por transferência bancária para o 

 IBAN : PT50 0036 0044 9910 0068
4834 5 .

O respetivo comprovativo deverá ser
enviado para o seguinte email :
info .conservatoriosantarem@gmail .co
m . Apenas após a receção do
comprovativo a inscrição é
considerada válida .

9 .  QUANTOS  ALUNOS  SERÃO  SELECIONADOS  POR
TURMA DO  ENSINO  REGULAR?

Nas escolas de referência , serão
selecionados cerca de 16 alunos por
turma . Tal número dependerá da
atribuição de vagas cobertas pelo
Contrato de Patrocínio , podendo
existir vagas disponíveis para além das
vagas destinadas às Escolas de
referência , me4diante realização de
protocolo .

7 .  EM  QUE  CONSISTE  A  PROVA DE  APTIDÃO?

entre o ano de escolaridade
frequentado e o ano ou grau de
qualquer das disciplinas da
componente de formação artística
especializada não seja superior a um
ano , mediante a elaboração de planos
especiais de preparação e
recuperação que permitam a
progressão nas disciplinas da
componente de formação artística
especializada , com vista à superação
do desfasamento existente no decurso
do ano letivo a frequentar .

TENHA
ATENÇÃO
AOS 
PRAZOS

De acordo com o disposto no art .º 45º
da Portaria n .º223-A/2018 , de 3/08 a
Prova de Aptidão segue uma matriz
aprovada pelo Conselho Pedagógico
sendo divulgada com uma
antecedência mínima de 30 dias sobre
a data de início de realização das
provas , a partir do modelo de prova
divulgado pela Agência Nacional para
a Qualificação e o Ensino Profissional ,
I . P .

O resultado das provas será
apresentado sob a forma de listas
seriadas , independentemente do
número de vagas .

8 .  QUANDO  É  QUE  SE  REALIZARÃO  AS  PROVAS  DE  APTIDÃO
PARA CANDIDATURA AO  ENSINO  ARTICULADO  DA MÚSICA NO
ANO  LETIVO  2021/2022?

As Provas de Aptidão para alunos que
irão ingressar no 5º ano do ensino
regular , decorrerão nos dias 15 , 22 e 29
de maio de 2021 , em hora a
determinar oportunamente .

https://conservatoriodemusicadesantarem.pt/
mailto:conservatoriosantarem@gmail.com
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13 .  COMO  ESCOLHER  O  INSTRUMENTO?

O Conservatório de Música de
Santarém irá realizar apresentações
de instrumentos , presencialmente/ 

 online , que disponibilizará no seu site
oficial , por forma a dar a conhecer os
mesmos e permitir uma escolha mais
consciente e esclarecida por parte dos
alunos .

Na realização da entrevista de seleção ,

os Encarregados de Educação devem
formalizar a escolha três instrumentos ,

por ordem de preferência . As vagas
existentes para cada instrumento
serão atribuídas mediante a
pontuação obtida na Prova de
Admissão .

12 .  SE  O  ALUNO  FOR  SELECIONADO  FICA AUTOMATICAMENTE
MATRICULADO  NO  CMS?

ANALISE
TODAS AS
OPÇÕES

Não . Terá que concretizar a matrícula
através do site oficial do CMS , nas
datas divulgadas para o efeito .

 

a) CORDAS
Cordas friccionadas : Contrabaixo , Viola
de Arco , Violino e Violoncelo ;

Cordas dedilhadas : Viola Dedilhada
e Guitarra Portuguesa ;

b) SOPROS
Sopros de Madeira :

Clarinete , Fagote , Flauta Transversal ,
Oboé e Saxofone .

Sopros de Metal :  Trombone , Trompa ,

Trompete e Tuba .

c) TECLAS: Piano , Órgão e Acordeão ;

d) PERCUSSÃO: Percussão e Bateria .

14 .  É  PRECISO  DE  TER  INSTRUMENTO  MUSICAL  PARA
FREQUENTAR  O  CONSERVATÓRIO?

Sim , o instrumento terá que ser
adquirido pelo encarregado de
educação . 

Há também certas empresas que
alugam instrumentos musicais e
muitas que os vendem a prestações
ou no final do aluguer .
Encontram-se , igualmente , muitos
instrumentos em 2ª mão à venda em
anúncios nos jornais e na Internet . No
entanto , há que ter certos cuidados .

Não se deve comprar um instrumento
musical , novo ou usado , sem que o
aluno inicie as suas aulas . Sabendo
que a compra de um instrumento
representa uma despesa adicional e
extraordinária , aconselhamos os
encarregados de educação a
adquirirem o instrumento apenas
depois de se aconselharem
 com o professor de instrumento ou
com o Conservatório .

1 1 .  COMO  SE  PROCESSA A ATRIBUIÇÃO  DAS  VAGAS?

A atribuição de vagas efetua-se pela
classificação obtida nas provas de
seleção por ordem decrescente até ao
preenchimento das quotas disponíveis
para cada instrumento . 

10 .  QUE  INSTRUMENTOS  PODEM  SER  ESCOLHIDOS?

A escolha dos instrumentos está
sempre dependente das vagas
existentes . 

Para o ano letivo 2021-2022 estima-se
a abertura de vagas em regime oficial
para os seguintes instrumentos : 
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17 .  QUA IS  SÃO  AS  DISCIPLINAS  QUE  INTEGRAM  O  CURSO
BÁSICO  DE  MÚSICA DO  CONSERVATÓRIO?

Na Formação Musical aprende-se a ler
e escrever a notação musical e a
perceber uma obra musical , entre
muitos outros aspectos ; as aulas são
de 3 tempos semanais .

Na Classe de Conjunto pratica-se
música de conjunto , em pequenos
grupos instrumentais ou corais ; as
aulas são de dois tempos semanais .

Na aula de Instrumento aprende-se e
aplicam-se as técnicas necessárias
para tocar um instrumento ; as aulas
são de dois tempos semanais .

Sendo a aprendizagem de um
instrumento uma disciplina
essencialmente prática , os alunos
devem , desde o início , criar uma
rotina de estudo . Para uma boa
evolução na componente vocacional o
aluno deve estudar diariamente .

15 .  QUA IS  AS  DISCIPLINAS  QUE  UM  ALUNO  ARTICULADO  NÃO
TEM  NA ESCOLA REGULAR?

CONHEÇA AS
IMPLICAÇÕES
DO EAE NO
ENSINO
REGULAR

Quem frequenta o Conservatório não
tem aulas de Educação Musical ,
Educação Tecnológica e TIC
(Tecnologias de Informação e
Comunicação) de forma a não ficar
com uma excessiva sobrecarga de
tempo .

18 .  COMO  FUNCIONAM  AS  DISCIPLINAS  DO  EAE?

16 .  SE  O  ALUNO  REPROVAR  NO  ENSINO  REGULAR  TAMBÉM
FICA RETIDO  NO  ENSINO  ARTÍSTICO?

Não . A progressão nas disciplinas da
componente de formação vocacional
é independente da progressão de ano
de escolaridade .

O Curso Básico de Música tem 3
disciplinas : Formação Musical , Classe
de Conjunto e Instrumento .

19 .  COMO  É  FEITA A AVALIAÇÃO  NO  CONSERVATÓRIO?

As avaliações do Conservatório são
independentes das da escola regular
e não influenciam a passagem ou a
reprovação no final do ano letivo .

Também as disciplinas do
Conservatório são independentes
entre si e um aluno pode passar a
umas e reprovar a outras . 

21 .  ATÉ  QUANDO  SE  PODE  FAZER  A  ARTICULAÇÃO  DESTE
ENSINO?

A articulação pode manter-se até ao
12º ano do Ensino Secundário , desde
que o aluno obtenha aproveitamento
e continue os seus estudos em escola
do ensino regular que tenha
articulação com o CMS .

20 .  COMO  É  FEITA A JUSTIF ICAÇÃO  DE  FALTAS?

As faltas dadas às Disciplinas de
Formação Musical e Classe de
Conjunto , terão que ser justificadas
nos dois estabelecimentos de Ensino :

escola regular e Conservatório . A
assiduidade do aluno  condiciona a
passagem ou a reprovação no final do
ano letivo .
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23 .  OS  ALUNOS  TERÃO  QUE  PARTICIPAR  NOUTRAS
ATIVIDADES  PARA ALÉM  DAS  AULAS?

Sim . Os alunos terão que participar
em Audições de Classe e
Audições/Concertos pontuais
organizados pelo CMS para que
possam partilhar o seu trabalho
artístico (cujo financiamento foi
assegurado pelo Estado) com a
comunidade em que se inserem . Tal
contribuirá para a formação artística
dos alunos , bem como para o
enriquecimento cultural da população
em geral , garantindo retorno do
investimento estatal realizado .

24 .  O  ALUNO  PODE  SER  EXCLUÍDO  DO  REGIME  ARTICULADO?

Sim . O aluno pode ser excluído do
regime articulado sempre que :

a) Não obtenha aproveitamento , em
dois anos consecutivos , em qualquer
das seguintes disciplinas : Formação
Musical , Instrumento , Classes de
Conjunto ;

b) Não obtenha aproveitamento em
dois anos interpolados na disciplina
de Instrumento ; 

c) Não obtenha aproveitamento em
duas disciplinas da componente de
formação vocacional no mesmo ano
letivo ;

d) Se verifique a manutenção da
situação do incumprimento do dever
de assiduidade por parte do aluno ,

uma vez cumpridos por parte do
estabelecimento de ensino os
procedimentos inerentes à
ultrapassagem do limite de faltas
injustificadas previsto na lei .

25 .  QUAL  A  CERTIFICAÇÃO  ATRIBUÍDA?

A conclusão do Curso Básico de Música
exige que o aluno obtenha nível igual
ou superior a 3 em todas as disciplinas
da componente de formação
vocacional . A certificação da conclusão
do ensino básico regular pode ser feita
independentemente da conclusão das
disciplinas da componente de formação
vocacional , no âmbito do quadro legal
existente .

Os alunos certificados com o 9 .º ano de
escolaridade têm direito ao diploma de
Curso Básico de Música , desde que
tenham concluído com aproveitamento
todas as disciplinas da componente de
formação vocacional do 9 .º ano de
escolaridade . O Curso Básico de Música
confere o nível 2 do Quadro Nacional de
Qualificações (Portaria n .º789/2009 ,

de23 de julho). 

22 .  ONDE  É  QUE  DECORRERÃO  AS  AULAS  DE  MÚSICA?

As aulas de Instrumentos decorrerão
nas instalações do Conservatório de
Música de Santarém . No entanto , as
aulas de Formação Musical e Classe de
Conjunto serão asseguradas na escola
do ensino regular , onde os professores
do Conservatório se dirigem para
lecionar .
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26 .  SE  TIVER  MA IS  DÚVIDAS ,  QUEM  É  QUE  ME  PODE
ESCLARECER?

SE 
PRECISAR
CONTACTE-NOS

Por e-mail:
conservatoriosantarem@gmail .com
dpconservatoriosantarem@gmail .com
direcao .conservatoriosantarem@gmail .
com

Pelos telefones: 
(+351) 915 335 478
(+351) 913 890 411

Na Secretaria: 
Rua Miguel Bombarda , nº 4- 1º andar ,
2000-080 Santarém

SIGA-NOS  NAS  REDES  SOCIA IS


