INFORMAÇÃO SOBRE O CURSO SECUNDÁRIO DE MÚSICA
(6º, 7º, 8º GRAU/10º, 11º, 12ºANO)

CURSOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS DE MÚSICA

Os Cursos Artísticos Especializados de Música são cursos de nível básico e secundário, sendo também possível uma aprendizagem ao nível da iniciação musical
(primeiro ciclo). Podem ser o percurso mais indicado para quem sente uma vocação nesta área e procura um ensino onde possa desenvolver as suas aptidões ou
talentos artísticos; pretende uma formação de excelência que permita vir a exercer uma profissão neste ramo artístico; ambiciona estar melhor preparado para uma
formação de nível superior no domínio da Música. Visam proporcionar o aprofundamento da educação musical e dos conhecimentos em ciências musicais, propiciando
o domínio avançado da execução dos instrumentos bem como das técnicas vocais.

- Os cursos básicos de música conferem o Nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações (Port. 789/2009-23/07).
- Os cursos secundários de música conferem o Nível 3 do Quadro Nacional de Qualificações (P.789/2009-23/07).


Sendo um Curso de Ensino Artístico, é importante referir que o estudo diário é fundamental, como o treino para qualquer atleta de alto rendimento. Quanto mais
vezes o aluno praticar, por semana, maior será a sua evolução, o rendimento e a qualidade da performance.



Para prosseguir estudos no Curso Secundário de Música do EAE é necessário acabar o 9 º ano, a todas as disciplinas do CMF, se não,o Curso Básico de Música
não fica concluído. Ao transitar do 5º para 6º grau, as provas de acesso, para um aluno interno, são as provas globais de FM e Instrumento.



Regimes de frequência- Opções: Articulado (gratuito) ou Supletivo (as disciplinas que quiser frequentar, preço varia consoante). No Articulado, é obrigatória a
frequência de todas as disciplinas. No Supletivo financiado, pode ter só 4; no regime autofinanciado, frequenta as disciplinas que escolher.



Enquadramento Legal: Portaria 229-A/2018 (14/8); Decreto- Lei nº55/2018 (6/7); Estatuto do Aluno; Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória.



Para maior conhecimento sobre o Conservatório de Música de Felgueiras, devem ser consultados os seguintes documentos, no Site Oficial: Projeto Educativo,
Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades e Critérios de Avaliação.

AVENIDA DR. MAGALHÃES LEMOS- MARGARIDE- 4610-106 FELGUEIRAS
NIF: 506 003 850

TEL./-FAX: 255 314 933

Curso Secundário de Música
Tomando como referência a matriz curricular -base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, as escolas organizam o trabalho de integração e articulação curricular com vista
ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. As escolas organizam os tempos letivos na unidade que considerem mais adequada.

(Excertos da Portaria 229A/2018, de 14 de agosto)
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