Ficha de Pré-Inscrição para Curso Básico de Música nível II
Ano Letivo 2012/2013

Nome do Aluno:________________________________________________________________
Encarregado de Educação:________________________________________________________
Morada:_______________________________________________________________________
Código Postal:________-_______ _____________________ Contato:____________________
Escola que frequenta:____________________________Agrupamento:____________________
Ano que vai frequentar no ano letivo 2012/2013:_______º Ano

Prova de Aptidão: Para Candidatos sem conhecimentos musicais.
Prova de Admissão: Para Candidatos com conhecimentos musicais. Instrumento _____________

Instrumento Musical (enumere três opções pela ordem de preferência):
1ª Opção:_________________________________
2ªOpção:__________________________________
3ªOpção:__________________________________

Assinatura do Encarregado de Educação:

_____________________________________________

Data: _____/_____/2012

ENSINO ARTICULADO DA MÚSICA
Curso Básico de Música nível II

Academia de Música de Óbidos

ENSINO ARTICULADO DA MÚSICA
Curso Básico de Música nível II

Reconhecendo a importância da formação artística ao nível da Música na formação integral do
aluno, a Academia de Música de Óbidos pretende criar em 2012/2013 uma turma de ensino
articulado, no 5.º ano de escolaridade.
O que é o ensino articulado? Quanto custa?
O ensino articulado é um regime de ensino financiado pelo POPH através do Fundo Social
Europeu e do Estado Português, através do qual, é permitido aos alunos frequentarem, em
simultâneo, disciplinas de formação geral, nas escolas básicas do 2.º e 3º ciclos e secundárias, e
as disciplinas de formação vocacional, numa escola do ensino especializado da música. É uma
grande oportunidade para que alunos talentosos ou com especial vocação para a música, possam
optar por esta via de ensino.
Como é formalizada a avaliação no ensino articulado?
A avaliação das disciplinas de formação artística é entregue na escola do ensino regular, onde o
aluno frequenta as disciplinas de formação geral. Esta será integrada e afixada na respectiva pauta.
A obtenção de nível inferior a 3, a uma das disciplinas da componente artística, impede a
transição de grau nessa disciplina, sem prejuízo nas restantes. A retenção de um aluno que
frequenta o curso básico em qualquer dos anos de escolaridade não impede a sua progressão no
ensino articulado.
Que instrumento pode o aluno escolher?
Pode escolher:
Acordeão
Clarinete
Fagote
Oboé
Percussão
Saxofone
Trombone
Trompete
Violeta
Violoncelo

Bateria
Contrabaixo de Cordas
Flauta Transversal
Orgão
Piano
Trompa
Tuba
Guitarra Clássica
Violino

E se não gostar do instrumento escolhido, pode-se mudar?
Sim, até ao final do 1º período, o aluno pode mudar de instrumento.
Onde é que serão lecionadas as aulas do ensino articulado?
As aulas serão ministradas na escola de ensino regular (se houver disponibilidade de salas) e na
escola de ensino artístico.
Que Disciplinas integram o Curso de Música? Qual a carga horária semanal?
O Curso de Música integra na componente musical as seguintes disciplinas: Instrumento (90
minutos); Formação Musical (90 minutos) e Classe de Conjunto que pode ser Orquestra e/ou Coro
(90 minutos + 45 minutos).
Quais as Disciplinas que os alunos deixam de ter em relação ao currículo dito normal?
Para compensar a carga letiva do ensino articulado, os alunos deixam de ter: Educação Musical e
uma parte de Educação Visual e Tecnológica.
(Consulte sff: Portaria 36/2011 e Portaria 267/2011)
Admissão de Alunos
Todos os alunos terão de fazer provas de seleção que decorrerão entre os dias 2 e 13 de julho em
horário a afixar na escola de ensino artístico. A ficha de pré-inscrição, que se encontra no verso,
terá de ser entregue até dia 29 de junho na secretaria da Academia de Música de Óbidos ou por
email.

Em caso de dúvidas contactar

Academia de Música de Óbidos - EN 8, nº4 – 2510-082 Óbidos
telefone: 262098857 / 960151065
email: academiademusicaobidos@ymail.com

