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MÚSICA	DE	CÂMARA	PARA	O	CURSO	BÁSICO	(3º	ciclo)		

PROGRAMA	EXTRA-CURRICULAR	

SUBMISSÃO	DE	CANDIDATURAS	ATÉ	8	DE	SETEMBRO	
	
1.	DESCRIÇÃO	DO	PROGRAMA	
Pelo	terceiro	ano	consecutivo,	a	EMCN	renovará,	em	2017/2018,	a	oferta	da	prática	de	
música	 de	 câmara	 para	 os	 alunos	 do	 3º	 ciclo	 do	 ensino	 Básico	 iniciada.	 Os	 alunos	
candidatos,	deverão	preencher	os	requisitos	constantes	deste	regulamento	e	submeter-
se	a	uma	prova	de	seleção	(cf.	pontos	4	e	5).	Esta	oferta,	de	natureza	extra-curricular,	
funcionará	em	sessões	semanais	que	poderão	ser	de	45’	ou	90’	consoante	a	tipologia	do	
grupo	 e	 o	 grau	 de	 proficiência	 musical	 dos	 seus	 elementos.	 A	 determinação	 do	
repertório,	devendo	proporcionar	uma	experiência	gratificante	para	cada	elemento	do	
grupo,	 em	 contexto	 de	 ensaio	 e	 de	 apresentação	 pública,	 procurará	 integrar	 também	
uma	componente	de	estímulo	e	desafio.	
	
2.	QUEM	PODE	CANDIDATAR-SE	
Este	programa	destina-se	a	alunos	que	em	2017/2018,		frequentem	os	7º,	8º	ou	9º	anos	
de	escolaridade,	em	qualquer	dos	regimes	de	ensino	(integrado,	articulado	ou	supletivo)	
	
3.	PROCEDIMENTOS	

a)	A	candidatura	deverá	ser	feita	até	ao	dia	8	de	Setembro,		preferencialmente	via	
e-mail,	para	o	endereço	mc.emcn@gmail.com,	mediante	preenchimento	e	envio	da	
ficha	 de	 candidatura	 inclusa	 neste	 Regulamento.	 Em	 alternativa,	 poderá	 ser	
entregue,	em	mão,	ao	Coordenador	de	Departamento.	
b)	As	candidaturas	não	têm	carácter	vinculativo,	ficando	dependentes	da	realização	
de	uma	prova	de	seleção	(que	poderá	ser	eliminatória),	bem	como	do	nº	de	vagas	
disponíveis	a	definir	em	Setembro,	depois	de	constituídos	os	grupos	de	Câmara	do	
Curso	Complementar.	

	
4.	REQUISITOS	OBRIGATÓRIOS	
Para	ser	candidato	a	este	programa,	o	aluno	deve	reunir,	simultaneamente,	as	seguintes	
condições:	

a)	Classificação	final	a	Instrumento	(2016/2017):	mínimo	de	4	valores	
b)	 Classificação	 final	 nas	 disciplinas	 vocacionais	 (Instrumento,	 Formação	Musical,	

Classe	de	conjunto):	média	igual	ou	superior	a	4	valores	
c)	Não	apresentar	negativas	a	nenhuma	disciplina	no	3º	período	(alunos	em	regime	

articulado	ou	supletivo,	devem	obrigatoriamente	anexar	comprovativo)	
d)	obter	a	concordância	expressa	do	professor	de	Instrumento,	que	deverá	assinar	a	

ficha	 de	 candidatura	 ou	 expressar	 o	 seu	 consentimento,	 por	 e-mail	 ou	 pessoalmente,	
junto	do	Coordenador.	
	
5.	 PROVA	 DE	 SELECÇÃO	 (A	 REALIZAR	 NO	 INÍCIO	 DO	 ANO	 LECTIVO	 EM	 DATA	 A	
ANUNCIAR)	
Conteúdos:	

.	Execução	de	uma	obra,	ou	parte	de	obra,	à	escolha	(duração	máx.	5	minutos)	

.	Realização	de	uma	leitura	à	1ª	vista	
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6.	REGRAS	A	OBSERVAR	PELO	ALUNO	
6.1.	DEVER	DE	ASSIDUIDADE	e	PONTUALIDADE	
O	 aluno	 deve	 chegar	 pontualmente	 e	 estar	 preparado	 para	 iniciar	 o	 ensaio	 à	 hora	
marcada.	Não	deve	 faltar	mais	do	que	duas	 vezes,	 qualquer	que	 seja	 a	 justificação,	 ao	
longo	 do	 ano	 lectivo.	 Faltas	 por	 doença	 devem	 ser	 comprovadas	 mediante	 a	
apresentação	de	atestado	médico.	Atrasos	na	chegada	ao	ensaio	e	saídas	antes	do	final,	
contam	como	faltas.	No	final	de	cada	período,	é	feita	uma	apreciação	do	comportamento	
do	 aluno	 a	 este	 nível,	 e	 verificando-se	 o	 incumprimento	 destas	 condições,	 é	
reconsiderada	a	sua	continuidade	no	programa	de	Música	de	Câmara.	

	
6.2.	ALTERAÇÕES	NA	CONSTITUIÇÃO	DE	UM	GRUPO	
6.2.1.	MUDANÇA	DE	GRUPO	
Ao	 longo	 do	 programa,	 uma	 avaliação	 conjunta	 do	 funcionamento	 dos	 grupos,	 com	 a	
detecção	de	desequilíbrios	acentuados	na	capacidade	de	preparação	e	níveis	individuais	
de	proficiência	musical,	pode	determinar	a	permuta	de	elementos	entre	grupo	(ou	em	
caso	 de	 manifesta	 impossibilidade,	 conduzir	 mesmo	 à	 exclusão	 do	 programa).	 Uma	
eventual	 incompatibilização	 de	 relacionamento	 entre	 membros	 de	 um	mesmo	 grupo,	
também	produzirá	este	tipo	de	alteração.	
	
6.2.2.	EXCLUSÃO	DO	PROGRAMA	
Um	aluno	 que	 chegue	 frequentemente	 atrasado	 e/ou	 exceda	 o	 nº	 de	 faltas	 estipulado	
(duas	 faltas	 anuais,	 independentemente	 da	 justificação)	 pode	 ver-se	 excluído	 deste	
programa.	Um	comportamento	pouco	 respeitoso	para	 com	professores	e	 colegas,	ou	a	
evidência	 de	 uma	 atitude	 pouco	 colaborativa	 nos	 ensaios,	 também	poderá	 conduzir	 à	
exclusão	do	aluno.		
Constitui	 igualmente	motivo	para	 a	 exclusão	do	 grupo,	 a	 constatação	de	que	o	 estudo	
individual	 do	 repertório	 e	 a	 preparação	 revelada	 pelo	 aluno	 sejam	 insuficientes,	 com	
repercussões	negativas	para	o	equilíbrio	e	a	dinâmica	interna	do	grupo.	
	
7.	AVALIAÇÃO	E	APRESENTAÇÕES	EM	PÚBLICO	
a)	Os	professores	envolvidos	neste	programa,	criarão	oportunidades	para	apresentações	
dos	 grupos	 na	 escola,	 devendo	 promover-se	 uma	 audição	 conjunta	 por	 trimestre	 de	
todos	os	grupos.	Estes	momentos	assumem	carácter	de	avaliação	informal.	
b)	 Alguns	 dos	 grupos	 poderão	 ser	 solicitados	 a	 apresentar-se	 também	 em	
representações	da	EMCN	no	exterior,	incluindo	a	participação	em	provas	de	concursos.	
c)	A	norma	será	que	cada	grupo	seja	constituído	apenas	por	alunos	do	nível	Básico.	No	
entanto,	 verificando-se	 condições	para	 tal,	 a	 eventualidade	de	um	aluno	do	Básico	 ser	
integrado	 num	 grupo	 com	 colegas	 do	 Secundário	 (em	 regime	 integrado),	 vincula-o	 à	
realização	das	provas	de	recital	trimestrais	realizadas	pelos	segundos.	
	
EMCN,	4	Julho	de	2017	
O	Coordenador	de	Departamento	
José	Brandão	
mc.emcn@gmail.com	
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FICHA DE CANDIDATURA 

MÚSICA DE CÂMARA PARA O 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
remeter por e-mail para mc.emcn@gmail.com, ou P.M.P. ao coordenador do departamento 

 
 
A PREENCHER PELO ALUNO ........................................................................................... 

Nome ____________________________________________________________________________ 

Aluno nº ______________  Ano/Grau ______ Regime  de frequência______________________ 

Instrumento _______________________________   Classificação final (instrumento) ________  

Média final nas disciplinas vocacionais1 ______________  

Disciplinas com classificação negativa no 3º período?   SIM ☐    NÃO ☐ 

E-mail para contacto ______________________________________ Telefone ________________ 

Declaro que tomei conhecimento do programa extracurricular de música de câmara para  

o 3º ciclo do ensino básico e responsabilizo-me pelo seu cumprimento. 

 

Ass. _________________________________________  data ______ /______ /____________ 

 

A PREENCHER PELO PROFESSOR DE INSTRUMENTO *.................................................. 

* (o professor pode confirmar a candidatura via e-mail, para mc.emcn@gmail.com) 

Eu, _______________________________________________________________________________  

autorizo o aluno supracitado  a frequentar o projeto extracurricular de música de câmara  

para o 3º ciclo do ensino básico. 

 

Ass. _________________________________________ 

 

A PREENCHER PELO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO  ................................................. 

Eu, ________________________________________________________________, Encarregado 

de Educação do aluno supracitado, tomei conhecimento do programa extracurricular de  

música de câmara para o 3º ciclo do ensino básico. 

 

Ass. ________________________________________ 

 

                                                
1	Média aritmética simples das classificações  obtidas no 3º período às disciplinas de instrumento,  
formação musical e classe de conjunto 	


