
Pode ingressar no 4º ano de escolaridade.

Quando é que um aluno pode 
ingressar na Iniciação ao 
Curso Básico de Música?

A Formação Musical é a disciplina em que se 
aprende a ler e escrever música, a ouvir os sons e 
os ritmos e a reconhecê-los. Na aula de Classe de 
Conjunto faz-se música em grupo com os outros 
alunos: tocam-se instrumentos, improvisa-se, 
canta-se, etc. Na aula de Instrumento, aprende-se 
a tocar o instrumento escolhido em grupos de 2 a 
4 alunos 

Como funcionam as aulas?

A carga horária é distribuída por dois dias da 
semana, em horário a articular com a escola de 1º 
Ciclo:



Instrumento/Formação Musical (90 min.)

Classe de Conjunto (45 min.)


Qual é a carga horária 
semanal?

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

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

Formação Musical/ Instrumento (2x 45 min), Classe 
de Conjunto (1x 45 min).

Qual é a carga horária do 
Curso?
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A Iniciação ao Curso Básico de Música destina-se 
a crianças que frequentem o 4º ano de 
escolaridade. As crianças tomam contacto com a 
linguagem e notação musical convencional, de 
forma lúdica e adaptada à sua idade, iniciando 
também a aprendizagem de um instrumento 
musical.

O que é a Iniciação ao Curso 
Básico de Música?

Formação Musical, Classe de Conjunto e 
Instrumento (estão abertas inscrições para Flauta 
transversal, Guitarra, Piano, Viola d’ arco, Violino 
e Violoncelo). Para cada instrumento serão 
oportunamente divulgadas as respectivas vagas.

Quais são as disciplinas que 
integram a Iniciação ao Curso 
Básico de Música?

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 música, mostrar 
capacidade de estudo e vontade de aprender a 
tocar um instrumento. 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 entrar 
nesta modalidade de ensino?

Nada. A frequência em regime integrado é gratuita.

Quanto custa frequentar este 
Curso?

Que instrumentos é necessário 
adquirir?
Para que cada aluno possa obter bom 
aproveitamento é essencial que possa dispor de um 
instrumento a tempo inteiro e só para si. Ainda 
assim, a escola irá procurar disponibilizar alguns 
instrumentos para utilização nas aulas.

 



