
   
 

 

 

REGULAMENTO DE ADMISSÕES – ANO LECTIVO 2021/2022 

 

1ª FASE DE CANDIDATURA PARA A SEDE EAMCN –  01 de março a 15 de maio 

Prazo suplementar com multa de € 20 – 16 a 20 de maio 

 

1ª FASE DE CANDIDATURA PARA PÓLOS AMADORA/LOURES/SEIXAL –  01 de abril a 30 de maio 

 

CADA CANDIDATO SÓ PODE SUBMETER UMA CANDIDATURA (À SEDE OU A UM DOS PÓLOS) 

 

A admissão de novos alunos está condicionada ao número de vagas existentes para cada nível de ensino, 

instrumento, regime e ao resultado obtido nas provas de admissão. 

 

ADMISSÃO AOS SEGUINTES CURSOS NA SEDE DA EAMCN: 

- Curso de Iniciação Musical na sede da EAMCN – dos 6 aos 9 anos  

- Curso Básico de Música 2.º e 3.º Ciclo (canto e instrumento)  

- Curso Secundário de Música (instrumento ou composição)  

- Curso Secundário de Canto 

- Curso Profissional de “Cordas e Teclas” e de “Sopros e Percussão” 

    

- Reingresso a qualquer dos cursos. 

- Provas de transferência (sujeitos entrega à declaração de avaliações no 3º  período no caso de se vir a 

matricular). 

- Mudança de curso 

 

ADMISSÃO AOS SEGUINTES CURSOS NOS PÓLOS AMADORA/LOURES/SEIXAL EAMCN: 

- Curso de Iniciação Musical na sede da EAMCN – dos 6 aos 9 anos  

- Curso Básico de Música 2.º Ciclo (instrumento)  

 

ATENÇÃO: um candidato APTO, não significa é necessariamente um candidato ADMITIDO, as 

listas de resultados são diferentes e devem aguardar pela publicação da lista final e 

ADMITIDOS 

 

 



   
 

 

TIPOS DE REGIME DE FREQUÊNCIA: 
Verifique os planos curriculares em: http://www.emcn.edu.pt/index.php/instituicao/documentos/ 
 
 
Integrado - componente artística especializada e geral na EAMCN  
(Cursos oficiais do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário) 
 
Articulado - componentes de formação artística especializada ministradas na EAMCN e outras 
disciplinas em outra escola, em articulação com a EAMCN. 
(Cursos oficiais do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário) 
 
A EAMCN pode articular com qualquer escola de Currículo Nacional (pública ou privada) que 
assegure o cumprimento dos planos de estudo dos cursos básicos e secundários de ensino artístico 
especializado de Música e de Canto. 
 
Articulado com a Escola Secundária Marquês de Pombal - só para o Ensino Secundário, componente 
artística especializada na EAMCN e componente geral na Escola Secundária Marquês de Pombal- 
turma de articulado no mesmo edifício onde está a funcionar temporariamente a EAMCN. 
(Cursos oficiais Secundário) 
 
Supletivo - frequência restrita às componentes de formação artística especializada na EAMCN, não 
existindo qualquer articulação com a escola de ensino geral frequentada. 
(Curso de Iniciação Musical, Cursos oficiais do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário) 
 
Curso Profissional – apenas para instrumentistas. O 9.º ano deve estar concluído (ou a concluir no 
ano lectivo 2020/2021), o aluno pode estar a frequentar o Ensino Secundário e fazer uma 
reorientação de percurso(até aos 20 anos). O Curso Profissional confere grau equivalente ao 12.º 
ano. 
 
Curso de Iniciação Musical – destinado aos alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
sendo que o ano de Iniciação corresponde obrigatoriamente ao ano de escolaridade do ensino 
regular (ex: 3.º ano de escolaridade = Iniciação 03). Não são permitidos anos de desfasamento. O 
único regime possível é o Supletivo. 

 

CUSTOS: 

Só as inscrições para prova de admissão ao Curso de Iniciação Musical têm o custo de €10. As inscrições 

só serão consideradas válidas depois de efectuado o pagamento. Não se efectuam devoluções. 

Forma de pagamento – Transferência Bancária + upload do comprovativo na candidatura. 

 

IBAN: PT50 0781 0112 0112 0012 64926 

 

Obs. Eventuais transferências efectuadas que não sejam destinadas à candidatura para o curso de 

Iniciação Musical serão consideradas como donativo à escola. 

 

Para qualquer curso não existem mensalidades 

 

http://www.emcn.edu.pt/index.php/instituicao/documentos/


   
 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

-Ficha de candidatura submetido online 

-Upload da declaração de matrícula da escola do ensino geral (digitalizada). 

-Upload da declaração de matrícula da escola de música (digitalizada) – só para candidatos a provas de 

transferência. 

- Upload do comprovativo de transferência – só para candidatos ao Curso de Iniciação Musical ou no 

período suplementar 

-Upload de uma fotografia do aluno em formato JPEG (para uso dos Serviços Administrativos em caso de 

matrícula) 

 

Após Submissão de Candidatura não é necessário ligar ou enviar email aos Serviços Administrativos 

desde que apareça “Submissão Concluída” na fase final da Candidatura. 

  



   
 

 

 

DATAS DAS PROVAS PARA OS CANDIDATOS 

 

Os candidatos devem consultar as convocatórias no site (www.emcn.edu.pt) ou nos placares da EAMCN, 

pois NÃO SERÃO CONTACTADOS, nem por telefone, nem por email informando das datas e horas de 

prova, devido ao elevado número de candidatos. 

Caso não constem nas convocatórias deverão contactar de imediato os Serviços Administrativos no dia da 

publicação/afixação, por forma a viabilizar a sua prestação de provas (secalunos@emcn.edu.pt). 

 

As provas serão presenciais ou online, conforme indicações da DGS, da DGESTE e da evolução da 

pandemia. 

 

Provas de Admissão Candidatos à SEDE 

25  de Maio a 2 de Junho 1 a 16 de Junho 

Cursos Secundários 

Instrumento/Composição/Canto 
 

Cursos Profissionais 

Curso Básico 

Curso de  

Iniciação Musical 

Prova de Instrumento 
Prova Formação Musical 

Prova de Instrumento 
Prova Formação Musical 

Prova de Instrumento 
Prova Iniciação Musical 

Consultar as Convocatórias no site 
da escola entre  
22 e 24 de Maio 

Consultar as Convocatórias no site da escola entre  
25 e 28 de Maio  

 

 

Provas de Admissão aos Pólos AMADORA/LOURES/SEIXAL 

14 a 23 de Junho 

Curso Básico 

Curso de  

Iniciação Musical 

Prova de Instrumento 
Prova Formação Musical 

Prova de Instrumento 
Prova Iniciação Musical 

Consultar as Convocatórias no site da escola entre  
7 e 12 de Junho  

 

 

Mais informações em www.emcn.edu.pt Admissoes2021/22 

http://www.emcn.edu.pt/
mailto:secalunos@emcn.edu.pt
http://www.emcn.edu.pt/

