
REGIME DE FREQUÊNCIA E CURSOS  

 

REGIMES DE FREQUÊNCIA: 

Integrado – frequência da componente artística especializada e da componente geral ministrada 

na EAMCN (Cursos oficiais do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário) 

 

Articulado - frequência da componente de formação artística especializada ministrada na EAMCN 

e a componente geral ministrada 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. 

 

Supletivo - frequência da componente de formação artística especializada ministrada 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) 

 

OFERTA FORMATIVA E EDUCATIVA  

Os Instrumentos disponíveis constam nas Fichas de Inscrição (online) e podem ser consultados no 

site da escola. 

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

 

Neste período realizam-se também Testes de: 

- Reingresso a qualquer dos cursos. 

- Mudança de curso. 

- Provas de transferência (sujeitos entrega à declaração de avaliações no 3º período caso seja 

admitido). 

 

• EAMCN SEDE: 

- Curso de Iniciação Musical na sede da EAMCN – (do 1.º ao 4.º ano) 

- Curso Básico de Música (canto e instrumento)  

- Curso Secundário de Música (instrumento ou composição)  

- Curso Secundário de Canto e Composição 

- Curso Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão e Instrumentista de Cordas e Teclas 

com variante Canto 

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


- Curso Profissional de Jazz – instrumentos e Voz 

 

• EAMCN PÓLO DA AMADORA: 

- Curso de Iniciação Musical – (do 1.º ao 4.º ano) 

- Curso Básico de Música (apenas de instrumento) - 1.º e 2.º Grau em regime articulado ou 

supletivo. 

• EAMCN PÓLO DE LOURES: 

- Curso de Iniciação Musical – (do 1.º ao 4.º ano) 

- Curso Básico de Música (apenas de instrumento) - 1.º e 2.º Grau em regime articulado ou 

supletivo. 

 

• EAMCN PÓLO DO SEIXAL: 

- Curso de Iniciação Musical – (do 1.º ao 4.º ano) 

- Curso Básico de Música (apenas de instrumento) - 1.º ao 5.º Grau apenas em regime articulado. 

 

CURSOS: 

Curso de Iniciação Musical – destinada aos alunos que no ano letivo de 2023/2024 frequentam 

o 1º Ciclo do Ensino Básico, sendo que o ano de Iniciação corresponde obrigatoriamente ao 

ano de escolaridade do ensino geral (ex: 1º ano de escolaridade = Iniciação 1; 2º ano de 

escolaridade = Iniciação 2). Não são permitidos anos de desfasamento e o regime de 

frequência é o Supletivo 

 

Curso Básico de Música - Instrumento e Canto - 5.º ano/1.º grau – destinado aos alunos que 

no ano letivo de 2023/2024 frequentem o 2.º ciclo do Ensino Básico. Excecionalmente 

poderão ser admitidos alunos que vão frequentar o 7.º ano de escolaridade em regime 

supletivo. 

Podem ser admitidos alunos noutros anos de escolaridade desde que demonstrem possuir as 

capacidades e conhecimentos necessários à frequência em grau com desfasamento não superior 

a dois anos relativamente ao ano de escolaridade que o aluno frequenta. Pode ser frequentado 

em qualquer regime. 

 

Curso Secundário – Destinados aos alunos detentores de um 9.º ano de escolaridade, com 

conhecimentos ao nível de um curso básico de música, sem prejuízo de serem considerados 

outros níveis desde que demonstrem possuir a aptidão necessária. 



O limite de idade para inscrição no Curso Secundário de Instrumento e Composição é de 18 anos 

feitos até ao final do mês de Agosto do corrente ano. O limite de idade para inscrição no Curso 

Secundário de Canto é de 23 anos feitos até ao final de Agosto do corrente ano. Pode ser 

frequentado em qualquer regime. 

 

Curso Profissional – Destinados aos alunos detentores de um 9.º ano de escolaridade, com 

conhecimentos ao nível de um curso básico de música, sem prejuízo de serem considerados 

outros níveis desde que demonstrem possuir a aptidão necessária. 

O aluno pode estar a frequentar o Ensino Secundário e fazer uma reorientação de percurso (até 

aos 20 anos completos até ao final de Agosto do presente ano). Os Cursos Profissionais são de 

nível IV e conferem grau equivalente ao 12.º ano. 

  

 

 


