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REGULAMENTO DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS PARA O 1.º GRAU / 5.º ANO 

ANO LETIVO 2020 / 2021 

 

Calendarização 

• Inscrições até 15 de junho de 2020 

• Provas de seleção - aptidão musical e formação musical: 1, 2 e 3 de julho 

• Inscrições novos alunos em regime articulado – Até 3 dias úteis após afixação dos resultados 

*a hora das provas será comunicada aos encarregados de educação 

 

Regulamento 

1. O presente regulamento de admissão de novos alunos visa estabelecer as normas de acesso aos alunos 

dos cursos básicos de música, em regime articulado. 

 

2. Todos os alunos que ingressam no 5.º ano de escolaridade, com ou sem conhecimentos prévios de 

música, poderão candidatar-se ao ensino articulado da música, através da realização de uma Prova de 

Seleção concebida a partir de um modelo e regras de aplicação aprovadas pela ANQEP. 

 

3. A prova de seleção visa identificar e selecionar os candidatos, que reúnam as condições necessárias para 

desenvolver as suas aptidões musicais, através de uma formação de qualidade.  

 

4. A prova de seleção tem um carácter eliminatório. 

 

5. Os resultados finais serão apresentados por ordem decrescente de classificação, mediante as vagas, em 4 

resultados possíveis: 

a) Admitido ao instrumento x 

b) Admitido em lista de espera 

c) Não admitido 

d) Faltou 

 

6. A colocação por instrumento é feita com base no resultado obtido na prova de aptidão musical e no 

número de vagas disponíveis 
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7. Os candidatos ficam obrigados à obtenção de uma classificação mínima de 50% sob pena de serem 

automaticamente considerados “Não Admitidos”. 

8. As inscrições para a prova de seleção são efetuadas através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmzhUG1TF7nKQmM3eoES79Rmkq5_QlMmqYIuObMCC75JdI7

Q/viewform?usp=pp_url 

preenchendo o formulário disponível dentro dos prazos previamente estabelecidos.  

 

9. As provas de admissão realizam-se nas instalações do Pallcº. 

 

10. As provas têm que ser realizadas nas datas definidas não havendo lugar a outras possibilidades de datas e 

horários.  

 

 

11. A prova de seleção é concebida a partir de um modelo e regras de aplicação aprovadas pela ANQEP, I. P.  

 

12. Para todos os efeitos o Conselho Pedagógico terá em conta o estipulado na Portaria nº 223-A/2018, de 3 

de agosto e na Portaria nº 224-A/2015, de 29 de julho, alterada pela portaria nº 140/2018, de 16 de maio. 

 

 

13. A prova compreenderá 2 momentos:  

13.1. Aptidão musical e formação musical – tem um peso de 75% na classificação final da prova de seleção e 

consiste na identificação das aptidões musicais e conhecimentos ao nível da formação musical, necessários 

para a aprendizagem da música, no contexto do ensino artístico especializado. A prova consiste em diversos 

exercícios em que se pretende avaliar o ouvido musical e capacidade rítmica e melódica (imitação e 

identificação de frases rítmicas e melódicas) 

13.2. Aptidão instrumental ou execução instrumental - tem um peso de 25% na classificação final da prova de 

seleção. Esta prova consiste no contacto com os vários instrumentos lecionados na escola, com o objetivo 

de os conhecer e experimentar. Os professores avaliarão as capacidades técnicas, motoras e de 

coordenação que o aluno revela para cada instrumento atribuindo uma classificação a cada aluno. O 

resultado da prova de aptidão instrumental será a média de todas as classificações obtidas nos vários 

instrumentos que o aluno vai experimentar. Os candidatos que já sabem tocar um instrumento e não 

pretendem  
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mudar de instrumento poderão optar pela realização de uma prova de execução instrumental, sendo o 

resultado da prova a classificação atribuída.  

 

14. O júri de cada prova deverá ser constituído por um mínimo de 2 elementos, convocados de entre o corpo 

docente do Pallcº.  

15. Os candidatos ao Curso Básico de Música em regime supletivo e ao Curso de Iniciação Musical estão 

dispensados da realização de provas de admissão, ficando sujeitos à existência de vagas. 

 

16. Os candidatos a qualquer outro ano a partir do 6º ano, têm de realizar uma prova de conhecimentos e 

capacidades necessários à frequência do ano a que se propõe (prova escrita e oral de formação musical e 

de instrumento). 

 

 

17. Os alunos que frequentem Iniciação musical no Pallco estão dispensados da realização de prova de aptidão 

desde que tenham avaliação de Muito Bom a todas as disciplinas e não pretendam mudar de instrumento. 

 

18. As provas não poderão ser alvo de recurso, sendo o júri soberano na seleção dos candidatos. 

 

 

19. Em caso de empate, o critério de desempate será a ordem de inscrição. 

 

20. Os resultados das provas serão afixados no dia 7 de julho e os candidatos admitidos terão 3 dias úteis para 

efetivar a matrícula. Findo este prazo perdem direito à matrícula cedendo a vaga para os candidatos em lista 

de espera. 

 

 

21. Todos os casos omissos serão apreciados pela Direção Pedagógica 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico no dia 13 de abril de 2020 

A Direção Pedagógica 
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