
 

 

(1) Sujeito ao número de vagas financiadas pelo Ministério da Educação disponíveis. Caso não 

existam vagas financiadas o aluno pode frequentar o Regime Articulado Auto-financiado, com 

mensalidade igual ao Regime Supletivo. 

(2) Preço com a frequência de todas as disciplinas e inserido em turmas já existentes. 

Matrícula - 22€ 

Quota anual de Associado - 13€ 

PARA A MATRÍCULA É NECESSÁRIO:  
 

Ser/ Tornar –se Associado do Conservatório. 

1 Fotografia + Cartão Cidadão + Boletim vacinas 

 

A frequência gratuita do Regime Articulado está sujeita a prova de acesso 

e ao número limite de vagas, patrocinado pelo Ministério da Educação. 

Mesmo quando os alunos estão isentos do pagamento de propinas, todos 

os emolumentos, assim como compra de material escolar e aquisição ou 

aluguer de instrumento, são da responsabilidade do encarregado de 

educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO REGIME MENSALIDADE 

INICIAÇÃO PRÉ-INICIAÇÃO 42,50 € 

INICIAÇÃO 55 € 

BÁSICO ARTICULADO ISENTO (1) 

SUPLETIVO 120€ (2) 

SECUNDÁRIO ARTICULADO ISENTO (1) 

SUPLETIVO DESDE 200€ (2) 

LIVRE - DESDE 25€ 
 



 

 

QUEM SOMOS 
O Conservatório de Música de Felgueiras (CMF) é uma Escola de Ensino 

Artístico Especializado de Música, autorizada pelo Ministério da 

Educação, que ministra cursos reconhecidos e validados pela ANQEP. 

OFERTA EDUCATIVA 
CURSOS: 

INICIAÇÃO  - dos 5 aos 9 anos (alunos do 1º ciclo) 

BÁSICO – dos 10 aos 14 anos (2º e 3º ciclo) 

SECUNDÁRIO – dos 15 aos 18 anos 

LIVRES – não sujeitos a plano de estudos obrigatório, em qualquer 

idade. 

REGIMES DE FREQUÊNCIA 

Articulado - O plano de estudos é articulado com a(s) Escola(s) 

regular(es) protocolada(s). A avaliação do Conservatório faz parte do seu 

currículo, embora no caso de avaliação negativa, esta não conte para 

efeitos de reprovação no ensino regular. 

É obrigatória a realização de Prova de Admissão. Está Isento de 

propina, mas limitado às vagas financiadas pelo Ministério da 

Educação. No caso de frequência de regime articulado autofinanciado, 

não há limite de vagas. 

Supletivo - A frequência do Conservatório é totalmente independente do 

ensino regular. O plano de estudos e a carga horária no CMF é a mesma 

do regime articulado. Não sujeito a limite de vagas.  

 

 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 
Vimos convidar V/ Exas. a assistir à sessão de esclarecimento 

sobre o ENSINO ARTICULADO, a realizar em: 

24 de junho às 18h30, por videoconferência através da 

aplicação Meet da Google. 

 

ESCOLAS COM PROTOCOLO PARA ENSINO ARTICULADO: 

EB2/3 D. Manuel Faria e Sousa 

Agrupamento de Escolas da Lixa 

Agrupamento de Escolas de Idães 

Escola Secundária de Felgueiras 

 

PROVAS DE APTIDÃO (ENSINO ARTICULADO) 

 

As Provas de Aptidão irão realizar-se no dia 26 de junho.  

Pode fazer a inscrição para as provas de aptidão no site do 

Conservatório. 

Para mais informações contacte: 

AVENIDA DR. MAGALHÃES LEMOS, 130 

4610-106 - MARGARIDE- FELGUEIRAS 

TLF: 255 314 933 

www.conservatoriomusicafelgueiras.pt       
 

 

http://www.conservatoriomusicafelgueiras.pt/

