
CURSO SECUNDÁRIO DE CANTO E DE COMPOSIÇÃO 

 

Provas a realizar 

a) Realiza-se em primeiro lugar a Prova de Canto ou de Composição. 

b) Os candidatos que obtiverem classificação abaixo de 50% na prova de canto ou 

composição, serão eliminados. 

c) Todos os candidatos que obtiverem 50 % ou mais realizam obrigatoriamente prova de 

Formação Musical (FM) 

d) Os candidatos indicarão o seu grau de Formação Musical: 

 1 - Candidatos com 4º ou 5º grau oficial de Formação Musical concluído. 

 2 - Candidatos com Formação Musical igual ou inferior a 3º grau. 

 3 - Candidatos sem Formação Musical com grau oficial. 

 

e) São definidas três listas de prioridade, de acordo com a alínea d); 1ª Prioridade - 

Candidatos com 4º ou 5º grau oficial de Formação Musical concluído., 2ª Prioridade - 

Candidatos com Formação Musical igual ou inferior a 3º grau, 3ª Prioridade - Candidatos 

sem Formação Musical com grau oficial. 

f) Os candidatos que obtenham classificação inferior a 70% nas Prova de Canto ou 

Composição irão integrar a lista de 3ª prioridade. 

g) Todos os candidatos que obtiverem em FM uma classificação inferior a 40% e na prova 

anterior tenham obtido uma classificação maior que 70%, serão objecto de reapreciação 

por parte dos dois júris, de forma a deliberar sobre a sua eventual admissão. Os 

candidatos com classificação no instrumento entre 50% e 70% serão eliminados caso 

obtenham a FM menos de 40%. 

h) O resultado final será obtido pela média ponderada de 70% para o instrumento e 30% 

para a FM. 

 

 

Conteúdos e critérios das provas  

As provas destinam-se a avaliar as competências já adquiridas, de acordo com os critérios 

específicos definidos para canto ou Composição, assim como os aspetos de concentração e 

motivação demonstrados.  

As provas de Formação Musical serão adequadas a cada grau de conhecimentos, Candidatos com 

4º ou 5º grau oficial de Formação Musical concluído, será igual à Prova dos instrumentistas; 



Candidatos com Formação Musical igual ou inferior a 3º grau, farão uma Prova Progressiva; 

Candidatos sem Formação Musical com grau oficial, farão Prova de Aptidão. 

O conteúdo das provas de canto ou composição são definidos de acordo com o conselho 

pedagógico e está disponível na página da internet da escola www.emcn.edu.pt (Admissões 

2023/2024»Conteúdos e Repertórios). 

Para o Curso de Composição deverá ser apresentado ao júri um portefólio com trabalhos já 

desenvolvidos anteriormente, de qualquer género ou âmbito. 

 

Prazos, datas e vagas  

Os candidatos deverão prestar toda a atenção às datas de inscrição, às datas de chamada, às 

provas a realizar, que serão afixadas na escola e na página da internet em documento específico. 

Não serão contatados individualmente. 

 

Obs. Os candidatos ao Curso Básico de Canto seguem as normas definidas para o Curso Básico de 

Instrumento (Admissões 2023/2024). 
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http://www.emcn.edu.pt/index.php/conteudos-provas-de-admissao-eamcn

