
 
 

 

Regulamento de admissão ao curso de iniciação musical 

 

Ano Letivo 2019/2020 
 

I.  Inscrição e candidaturas 
 

1. A inscrição para os Testes de Aptidão pode ser realizada na secretaria ou no link 

(https://www.emnsc.net/iniciacoes ) 

2. Os novos alunos podem fazer candidatura até 3 instrumentos, indicando após Teste a sua preferência. 

3. As inscrições só serão consideradas válidas após confirmação dada pelos serviços administrativos da 

EMNSC e atribuição de horário definitivo para Testes. 

4. Poderão candidatar-se a teste crianças que irão frequentar o 1ºciclo. 

5. Os candidatos do 1º e 2º anos que pretendam frequentar o Atelier Musical, não necessitam realizar 

Teste, havendo no entanto limite de vagas (de acordo com as turmas criadas) 

6. O Atelier Musical, destina-se aos alunos do 1º e 2º anos do 1º ciclo que ainda não escolheram 

instrumento. Tem como objectivo principal proporcionar aos alunos mais novos contacto efetivo com 

todos os instrumentos leccionados na EMNSC, facilitando o processo de escolha com observação das 

competências e interesse de cada aluno. 

7. Terminado o prazo de inscrição apresentado no calendário abaixo para a 1ª fase, serão aceites inscrições 

para completar turmas já abertas.  

 

8. Calendário 

 

9. Os horários dos testes serão enviados pela secretaria atempadamente. 

10. A EMNSC realizará uma Open Week, na semana de 13 a 17 de Maio para que os interessados 

possam assistir às atividades letivas. O calendário das aulas será publicado durante o mês de Abril. 

 

 

 

Inscrições Ate dia 12 Maio 

Inscrições para Atelier Musical ( sem 
teste) 

Ate dia 12 Maio 

1ª fase de Testes de Admissão 18 de maio 

Inscrições (2ªfase) Até dia 1 de Setembro 

2ª fase de Testes de Admissão  7 Setembro  

  

 

https://www.emnsc.net/iniciacoes


 

 

Distribuição de vagas para as duas secções da EMNSC 

 

Turmas de Paço de Arcos serão constituídas consoante a procura. 

 

II. Realização dos Testes 

Os Testes têm como função identificar a motivação para a aprendizagem musical, avaliar das condições 

específicas para a aprendizagem do instrumento, e informar o Encarregado de Educação sobre as 

características de ensino e Projeto Educativo da EMNSC. 

No teste poderá o professor avaliar da aptidão musical ao nível auditivo, coordenação motora e 

adaptação ao instrumento, assim como da capacidade de memorização e reprodução de padrões 

rítmicos e melódicos. 

O Teste funciona como uma ajuda ou orientação para a escolha do instrumento. 

Secção Vagas 

EMNSC - Linda-a-Velha 48 (1º ano) 
Vagas para  2º, 3º e 4º ajustadas á 

disponibilidade das turmas 

EMNSC- Paço de Arcos 48 (do 1º ao 4º) 

 


