
 

 
 

INFORMAÇÕES 

EMCN - Pólo de Loures 

 

ADMISSÕES AO CURSO DE INICIAÇÃO MUSICAL 

ANO LETIVO 2017 / 2018 

 

 

Inscrição: 

As inscrições devem ser efetuadas presencialmente através de impresso disponível na 

escola, no site (www.emcn.edu.pt) e na Câmara Municipal de Loures. 

 

Para o Pólo da Amadora serão aceites candidaturas de crianças que no ano lectivo 

2017/2018 irão frequentar o 1º ciclo (1º, 2º, 3º anos) do ensino básico. 

Prazo de inscrição: 

2 a 19 de Maio 

(Prazo suplementar, com multa de 25 euros, até dia 26 de Maio) 

Custos: 

A inscrição para prova de admissão ao Curso Básico de Música é gratuita. 

A inscrição para prova de admissão ao Curso de Iniciação Musical têm o custo de sete 

euros. 

As inscrições só serão consideradas válidas depois de efetuado o pagamento. 

Documentação necessária: 

 Ficha de candidatura preenchida (é obrigatório o preenchimento de todos os 

campos); 

 Cópia do BI ou Cartão de Cidadão; 



 

 
 

 Declaração de matrícula da escola do ensino regular. 

Data das provas: 

Prova de instrumento 

Dia 19, 20 e 21 de Junho (2ª, 3ª e 4ª feira) 

Prova de Iniciação Musical (A1, A2 e A3)  

Dia 22 e 23 de Junho (5ª e 6ª feira) 

Contactos: 

Pólo de Loures da EMCN 

Rua António Ricardo Rodrigues, nº 3 Piso 2 

2685-022 Sacavém 

Telefone 

211 151 158 (geral – C.M. Loures) / 924 487 123 

 emcnpololoures@gmail.com 

Site: 

www.emcn.edu.pt 

 

Plano de estudos: 

 Iniciação I e II 

Instrumento - 45 minutos; 

Iniciação Musical - 1 x 45 minutos; 

Classe de conjunto* - 90 minutos. 

 

 Iniciação III e IV 

Instrumento - 45 minutos; 

Iniciação Musical - 2 x 45 minutos; 

Classe de conjunto* - 90 minutos. 

 

http://www.emcn.edu.pt/


 

 
 

*A sua organização tem por base um projecto intitulado de Atelier Musical, aprovado 

para funcionamento na escola, que compreende duas disciplinas que se 

complementam: Coro e Expressão Dramática 

 

 


