
 

NOTAS IMPORTANTES 

 

• Este documento tem a informação relativa aos cursos ministrados nesta escola, o regulamento das 

admissões e o processo de inscrição. 

• Como escola pública o ensino é gratuito, sem pagamento de mensalidades. Os custos existentes são 

apenas os da candidatura (no caso da iniciação), da aquisição de cartão de aluno, da matrícula nos casos 

dos alunos maiores de 18 anos e do aluguer de instrumento. 

• Todas as informações são veiculadas através do site da escola, não haverá contato individual. 

• Eventuais transferências bancárias efectuadas que não sejam destinadas à candidatura para o curso de 

Iniciação Musical serão consideradas como donativo à escola. 

 

IBAN: PT50 0781 0112 0112 0012 64926 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

• 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 de frequência e ao resultado obtido nas provas de admissão. 

• As vagas dependem, principalmente, de alunos que não renovem a matrícula ou que concluam um ciclo. 

• Serão considerados Aptos os candidatos que obtiverem Classificação Final igual ou superior a 50%. 

• Os candidatos aptos cumprem os requisitos necessários para serem admitidos. A sua admissão depende 

do número de vagas no curso e no instrumento pretendidos. O número de vagas depende de diversos 

fatores e é conhecido posteriormente à data de realização das provas.  

• A Admissão ao 1º Grau/5º Ano de escolaridade no Regime Integrado, obriga à obtenção de uma 

Classificação Final igual ou superior a 70%. 

• No final do processo de realização destas provas serão publicadas as listas de alunos APTOS e NÃO APTOS, 

após apuração de as vagas, serão publicadas as Pautas com os candidatos ADMITIDOS. 

• No momento da realização da prova de admissão o júri pode alterar a condição de “TOCA” ou “NÃO TOCA” 

• Os professores dos Pólos reservam-se ao direito de convidar os alunos a fazerem provas para outros 

instrumentos aos quais não se tenham inscrito inicialmente, caso se verifique que alguns instrumentos 

têm muitas vagas e poucos candidatos; o mesmo não acontecerá na SEDE devido ao elevado número de 

candidatos.


