
           
 

Ano Lectivo de 2017-18 
 

Candidatura ao Curso Básico de Música – Regime Integrado ou Articulado 1º grau/5º ano 

            - Regime Supletivo 1º grau/ 5º, 6º e 7º anos 
 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

Nome Completo  Cartão Cidadão n.º 

Data de Nascimento ___________/____________/____________      Idade a 31 de Agosto de 2017  

Morada  

Localidade  Código Postal _____________-_________ 

Telefone Fixo  Telemóveis Pai: Mãe: 

Nome Enc. Ed.  Nº Contribuinte: 

E-mail do Encarregado de Educação 
em letra maiúscula LEGÍVEL 
(Obrigatório) 

________________________________________________@__________________________ 

REGIME EM QUE SE INCREVE 

Supletivo  
Articulado (Só para quem vai frequentar o 

5º ano de escolaridade) 
 

Integrado (Só para quem vai frequentar o 
5º ano de escolaridade) 

 

Regime Supletivo: podem existir até 2 anos de desfasamento entre os conhecimentos musicais e o ano de escolaridade que o 
aluno irá frequentar. Exemplo: 6º ano/1º grau; 7º ano/1º grau. Não há qualquer relação entre a EMCN e a escola de ensino regular. 
 

Regime Articulado: Neste regime os alunos frequentam as aulas de música na EMCN. Só se pode articular com escolas com 
currículo 100% nacional. Os alunos realizam o plano de estudos constante na Portaria n.º 225/2012 de 30 de Julho 
 
Regime Integrado: o grau de conhecimentos musicais é obrigatoriamente equivalente ao ano de escolaridade que o candidato irá 
frequentar no próximo ano letivo. Os alunos frequentam a totalidade do plano curricular do ensino na EMCN. 

 

Instrumento em que se inscreve  Sabe tocar? SIM        NÃO   

 Se respondeu SIM Indique abaixo o título das 2 últimas peças trabalhadas 
 

1- _______________________________________________________________________________ 
 

2- _______________________________________________________________________________ 
 

Frequenta este ano, ou frequentou em anos anteriores, alguma escola de música?   SIM     NÃO   

Se respondeu SIM à questão anterior, indique o nome da escola: ____________________________________________________ 

Se NÃO sabe tocar o instrumento em que se inscreveu ou se não tiver vaga, considera 
a possibilidade de mudar a sua inscrição para outro instrumento? 

  SIM     NÃO   

 

Este ano lectivo frequenta o ____ ano de escolaridade na Escola (ensino regular) ________________________________________ 

Nota: A inscrição só será considerada válida se a ficha de candidatura estiver corretamente preenchida e for acompanhada da 
cópia da Cédula Pessoal/Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão /Passaporte ou Autorização de Residência do candidato e 
declaração de matrícula. 

 
Tomei conhecimento das informações inerentes à candidatura, do Regulamento das Provas e do repertório de referência. 
 
Assinatura do Encarregado de Educação ________________________________________________________ Data: 

RESERVADO AOS SERVIÇOS – POR FAVOR NÃO ESCREVA NESTE ESPAÇO 

Recebido a 
______/_______/_______ 

A funcionária __________________________ N.º de candidatura ________________ 

Documentos entregues: 
 BI, Cartão de Cidadão ou outro 
 Declaração de matrícula 

Candidatura informatizada a ____/____/_____ 
Por __________________________________ 

N.º de processo___________________ 
(verificar Base de Dados antes de atribuir) 

 
 
 


