
Pode matricular-se, preferencialmente, no início do 
2º Ciclo, ou seja, no 5º ano de escolaridade. A 
entrada noutro ano de escolaridade pressupõe 
conhecimentos prévios em dança e prestar provas 
para auferir os conhecimentos.

Quando é que um aluno se pode 
matricular no ensino 
integrado de Dança?

As aulas de dança funcionam num espaço próprio 
que se denomina de estúdio. É uma sala ampla 
com equipamentos específicos como barras para 
dança clássica, paredes com espelhos e um chão 
com caixa de ar e um revestimento próprio que se 
chama linóleo de dança. Nas disciplinas de técnica 
de dança os alunos aprendem dança clássica e 
dança contemporânea e na expressão criativa 
exploram o seu movimento através de exercícios 
propostos pelo professor. Estas aulas são 
acompanhadas com música ao vivo ou gravada. A 
disciplina de música ajuda os bailarinos a entender 
a música que os acompanham nos bailados e 
coreografias.


Como funcionam as aulas? 

O horário das aulas é articulado com o das 
restantes disciplinas, respeitando a matriz 
curricular para cada ciclo de ensino.

Como é feito o horário dos 
alunos?

Se tiver mais dúvidas, quem é 
que me pode esclarecer?
Contacte-nos através do e-mail :

ensino.artistico@aen2-abrantes.pt ,

executivo@esmf.pt  ou do telefone 241 360 880
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O ensino integrado é uma das modalidades do 
ensino artístico especializado, através da qual um 
aluno pode frequentar o ensino de dança (regulado 
pelos artigos 44.º a 48.º da Portaria 223-A/2018), 
seguindo um plano de estudos especificamente 
adaptado, em que as disciplinas da área vocacional 
são integradas na matriz curricular do ensino 
regular, de modo a aliviar a carga horária.

O que é o Ensino  Integrado?

A componente de formação artística especializada 
tem 3 disciplinas: Técnicas de Dança (clássica e 
Contemporânea), Expressão Criativa e Música. 

Quais são as disciplinas que 
integram a componente de 
formação artística 
especializada?

Onde decorrem as aulas?
As aulas decorrem todas na Escola Secundária Dr. 
Manuel Fernandes.

A avaliação das disciplinas da formação vocacional é 
independente da avaliação das restantes disciplinas 
e não influencia a transição de ano (Art. 39.º da 
Portaria n.º 223-A/2018, 3 de agosto).

Como é feita a avaliação dos 
alunos?

As candidaturas decorrem entre 1 de Junho e 7 de 
Julho, e podem ser realizadas de duas formas 
distintas: ou num questionário online (disponível na 
página do Agrupamento nº2 de Abrantes) ou na 
ficha de inscrição a entregar na secretaria da ESMF. 

Como realizar a candidatura?

O aluno deve ter gosto pela dança e vontade de 
aprender a dançar. Como o número de vagas neste 
tipo de ensino é limitado, haverá provas de seleção a 
realizar previsivelmente entre 05 a 09 de julho de 
2021. As provas podem ser realizadas de forma 
presencial ou no formato online, consoante o 
avançar da pandemia.


O que é necessário para 
inscrever o aluno neste curso?

A frequência no EAE é gratuita.

Quanto custa frequentar este 
Curso?

Português (5x 45 min), Matemática (5x 45 min), 
Inglês (3x 45 min), Ciências Naturais (3x 45 min), 
História e Geografia de Portugal (3x 45 min), 
Cidadania e Desenvolvimento (1x 45 min), Educação 
Visual (2x 45 min), Educação Moral e Religiosa 
(Facultativa; 1x 45 min), Música (2x 45 min), 
Expressão Criativa (2x 45 min), Técnicas de Dança 
Contemporânea (4x 45 min) e Técnicas de Dança 
Clássica (6x45min). 

Qual é a carga horária do 
Curso?

Que equipamento é necessário 
adquirir?
Para a realização das aulas é necessário uma 
indumentária própria definida pela escola. O aluno 
de dança precisa de ter maillots, collants, sapatilhas 
de dança para que consiga executar os movimentos 
propostos para as aulas. O cabelo também tem que 
estar preso num coque no caso das raparigas. Faz 
parte da dinâmica do curso ensinar os pequenos 
bailarinos a fazer o seu próprio penteado.

 



