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Ensino Articulado

Curso Básico de Música



A EMARA é uma escola do Ensino

Artístico Especializado de

Música, com autorização de

funcionamento pelo Ministério

da Educação.



Quais os cursos?

CURSO DE INICIAÇÃO
1º ciclo CURSO BÁSICO DE MÚSICA

2º e 3º ciclos

CURSOS LIVRES
Sem limite de idade



Direcionado para alunos do 1º ano 4º
ano de escolaridade.

Plano de Estudos:
Instrumento (45 minutos)
Formação Musical (45 minutos)
Classe de Conjunto - Coro (45 minutos)

Curso de Iniciação

Os alunos que frequentam o Curso de Iniciação na EMARA
têm entrada direta no Curso Básico de Música, em regime
articulado ou supletivo.



Direcionado para alunos do 5º ao 9º ano de
escolaridade.

Plano de Estudos:
Instrumento (45 minutos)
Formação Musical (90 + 45 minutos)
Classe de Conjunto - Coro (90 minutos)

Curso básico de música



Regimes de Frequência

Articulado Supletivo
Existe um protocolo entre a EMARA e uma

escola do Ensino Regular. As disciplinas

de Formação Musical, Instrumento e

Classe de Conjunto integram o Plano de

Estudos dos alunos, havendo uma redução

de horário do currículo geral. 

Não existe articulação entre o Curso de

Música e a formação genérica dos

alunos. Os alunos frequentam as

disciplinas do ensino artístico

especializado na EMARA e as restantes de

formação geral numa escola de ensino

regular.



Todos os alunos que ingressem no

5º ano de escolaridade numa escola

de ensino básico com protocolo com

a EMARA.

Ensino Articulado

A quem se destina?

Qual o valor das propinas do

Curso?

A frequência do curso é gratuita,

dependente da existência de vagas

financiadas pelo Ministério da Educação.

Qual a duração do

Curso?

O curso básico tem  a duração de 5 anos.

Desde o 1º ao 5º Grau, integrando o  Plano

de Estudos do 5º ao 9º ano de

escolaridade..

É obrigatório fazer uma

prova?

A realização de uma prova de admissão

é obrigatória. Os alunos candidatos não

têm que ter conhecimentos musicais

prévios.



Os alunos estão dispensados das

disciplinas de Educação Musical,

Educação Tecnológica e Oferta

Complementar (estas disciplinas

podem ser frequentadas

facultativamente se o aluno

desejar).
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De que disciplinas são os

alunos dispensados do Ensino

Regular?

Plano de Estudos

Instrumento - 45 minutos semanais

Formação Musical - 90 + 45 minutos

semanais

Classe de Conjunto - 90 minutos

semanais



Instrumentos Disponíveis

Violino

Viola d'arco

Violoncelo

Contrabaixo

Canto

Oboé

Clarinete

Saxofone

Flauta

Transversal

Fagote

Acordeão

Bateria

Guitarra

Piano

Trompete

Trompa

Trombone



É uma prova de caráter eliminatório mas para a qual o aluno não é obrigado a ter
conhecimentos musicais prévios.

É avaliada a aptidão instrumental dos alunos através da experimentação dos vários
instrumentos sendo-lhes atribuída uma nota de 1 a 10 pelo professor de instrumento.

A avaliação da aptidão musical é feita através de exercícios rítmicos e melódicos que os
alunos devem executar com os professores de formação musical.

Inscrições em www.emara.pt

Em que consiste a Prova de

Admissão?



CONTACTOS:

EMARA.MAIL@GMAIL.COM

WWW.EMARA.PT

924 082 367

Obrigado!


