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Normas de funcionamento 
Curso Básico do ensino articulado 

 
O presente documento visa informar os alunos que frequentam o curso básico em regime de ensino 

articulado e respetivos encarregados de educação acerca do funcionamento da escola, clarificando 

algumas questões frequentes sobre o próprio curso e o funcionamento interno do mesmo.  

1. Admissão de alunos 

2. Plano de estudos 

3. Materiais necessários 

4. Faltas 

5. Audições, concertos e outras atividades musicais 

6. Avaliação 

7. Provas 

8. Critérios de avaliação 

 

1. Admissão de alunos 

Podem ser admitidos no Curso Básico de Música os alunos que ingressem no 5º ano de escolaridade 

na Escola Básica e Secundária de Infias ou no Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela. Podem 

igualmente ser admitidos alunos em qualquer ano do Curso Básico de Música, desde que atestem 

conhecimentos e capacidades necessários à frequência do ano correspondente relativamente ao 

ano de escolaridade que o aluno frequenta. Excecionalmente podem ainda ser admitidos alunos no 

Curso Básico de Música, no 6º, 7º ou 8º anos de escolaridade desde que o desfasamento entre o 

ano de escolaridade e o grau das disciplinas de componente vocacional não seja superior a um ano 

e mediante a elaboração de planos especiais de preparação e recuperação. Para mais informações, 

consultar a Portaria nº 225/2012 de 30 de julho. 

 

2. Plano de Estudos 

O Curso Básico de Música compreende três disciplinas: Formação Musical, Classe de Conjunto e 

Instrumento. As disciplinas de Formação Musical e Classe de Conjunto são disciplinas de grupo, 

sendo que a primeira poderá ser dividida em dois turnos caso o número de alunos o justifique. No 

2º ciclo, a disciplina de Classe de Conjunto será Coro para todos os alunos. No 3º ciclo, os alunos de 

Piano e Guitarra mantêm a disciplina de Coro e os restantes alunos serão distribuídos pela Orquestra 

de Sopros e Percussão ou Orquestra de Cordas, mediante a especificidade do instrumento. A 

disciplina de Instrumento é individual. 



Os horários das disciplinas de grupo (F. M. e C. C.) são elaborados em articulação com a escola de 

ensino regular, e posteriormente são marcados os horários da disciplina de Instrumento, 

diretamente com o professor da disciplina.  

A disciplina de Formação Musical terá uma carga letiva semanal de 135 minutos (90 + 45), a 

disciplina de Classe de Conjunto 90 minutos, e a aula de Instrumento 45 minutos. 

 

3. Materiais necessários 

Os alunos que frequentam o Curso Básico de Música devem sempre trazer consigo os seguintes 

materiais: 

Formação Musical – caderno de pautas musicais e linhas, estojo (lápis, caneta e borracha) e manual 

da disciplina (deverá ser adquirido nos serviços administrativos); 

Classe de Conjunto (Coro) – estojo (lápis, caneta e borracha), garrafa de água natural, capa preta 

tipo portefólio (onde deverão inserir as partituras que vão sendo dadas ao longo do ano); 

Classe de Conjunto (Orquestra) – partituras, estojo (lápis, caneta e borracha), instrumento e todos 

os acessórios específicos do mesmo; 

Instrumento – instrumento e todos os acessórios específicos do mesmo. A academia de música 

disponibiliza instrumentos mediante quota definida anualmente. É da responsabilidade do aluno e 

do encarregado de educação um manuseamento responsável do mesmo. Alguns instrumentos têm 

necessidades específicas como palhetas ou cordas; neste caso, o aluno terá que adquirir o material 

em questão (normalmente à venda nos serviços administrativos da escola). 

Nota: A não apresentação do material necessário implica a marcação de falta de material. Após o 

registo de 1 falta de material a instrumento ou 3 nas outras disciplinas, o professor poderá marcar 

uma falta de presença injustificada (previsto pelo art. 14º do Estatuto do Aluno). 

 

4. Faltas 

A justificação de faltas rege-se pelo Estatuto do Aluno, consultar a Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 

 

5. Apresentações públicas 

A disciplina de Instrumento compreende dois momentos de avaliação: prova trimestral e audição 

de classe. A audição de classe é marcada atempadamente pelo professor da disciplina, 

normalmente ao final do dia para que pais, encarregados de educação e familiares possam assistir 

a este momento musical. A falta injustificada à audição de classe reflete-se na avaliação da 

disciplina. 

As audições e/ou concertos desenvolvidos no âmbito das disciplinas de Classe de Conjunto são de 

caráter obrigatório, sendo uma importante parcela da avaliação da disciplina. A falta injustificada a 

uma apresentação pública, reflete-se na avaliação da disciplina. 



Os alunos deverão sempre apresentar-se de forma cuidada em público, estabelecendo-se a seguinte 

regra: 

Rapazes – calças pretas, camisa branca, sapatos pretos e gravata da academia da SFV (a adquirir 

nos serviços administrativos); 

Raparigas – calças/ saia pretas e blusa branca ou vestido preto, sapatos pretos e lenço da academia 

SFV (a adquirir nos serviços administrativos). 

A comparência dos alunos às apresentações públicas sem a indumentária referida ou outros 

equipamentos indispensáveis, pode implicar a não participação na mesma. 

Sempre que esta indumentária não seja necessária em apresentações públicas, o professor da 

disciplina avisa os encarregados de educação. 

 

6. Avaliação 

As classificações são feitas em cinco níveis, sendo que 1 e 2 é negativo e a partir de 3 é positivo, à 

semelhança do ensino regular. 

A progressão nas disciplinas da componente de formação vocacional é independente da progressão 

de ano escolaridade. Deste modo, o aproveitamento obtido nas disciplinas de formação vocacional 

não é considerado para efeitos de retenção no ensino regular e vice-versa. 

Para mais informações, consultar a Portaria nº 225/2012 de 30 de julho. 

 

7. Provas 

A disciplina de Formação Musical abrange duas provas trimestrais, sendo uma escrita e outra oral 

(ambas de caráter individual). Estas provas decorrem no horário da aula e têm uma percentagem 

na avaliação do período (mais informações no ponto seguinte). Excecionalmente podem ser 

adicionados outros momentos de avaliação, normalmente mais curtos. 

A disciplina de Instrumento, além da audição de classe já referida anteriormente, compreende uma 

prova de avaliação trimestral, a realizar-se no horário da disciplina. 

No final do 9º ano, os alunos têm uma prova global a Formação Musical nos mesmos moldes das 

trimestrais (uma oral e outra escrita) que engloba os conteúdos programáticos do Curso Básico de 

Música.  

No final do 6º e 9º anos (2º e 3º ciclo), os alunos têm uma prova global de Instrumento que inclui 

os conteúdos programáticos dos respetivos ciclos.   

As informações relativas a estas provas são afixadas atempadamente no placard da escola. 

As provas de transição de grau podem ser requeridas pelo aluno, até ao final do primeiro período, 

quando este se encontra desfasado do ano de escolaridade.   



 

8. Critérios de avaliação 

Disciplina de Instrumento 

Domínios de 

Avaliação 
Critérios gerais Instrumentos de avaliação 

 

% 

Cognitivo 

 

Aquisição de 

competências; 

 

Domínio dos 

conteúdos 

programáticos. 

Trabalho em aula – 25 % 

Estudo individual – 20 % 

Provas trimestrais – 20 %* 

Audições e apresentações públicas – 10 % 

75% 

Sócio – afetivo  

Responsabilidade e 

autonomia; 

 

Motivação; 

Postura e civismo. 

 

Atitude e empenho – 15 % 

Comportamento – 5 % 

Assiduidade e Pontualidade – 5 % 

25% 

* No terceiro período do 2º e 5º graus, a percentagem da prova trimestral será dividida de igual forma 
pelas audições e apresentações públicas e pelo trabalho em aula. 

 

Disciplina de Classe de Conjunto 

Cognitivo 

 

Aquisição de 

competências; 

 

Domínio dos conteúdos 

programáticos. 

Trabalho em aula – 40 % 

Audições e apresentações públicas – 

35 % 

75% 

 

Sócio – afetivo  

Responsabilidade e 

autonomia; 

Socialização; 

Motivação; 

Postura e civismo. 

 

Comportamento e Atitude – 10 % 

Cooperação e Empenho – 10 % 

Assiduidade e Pontualidade – 5 % 

 

 

25% 

 

Disciplina de Formação Musical 

Domínios de 

Avaliação 
Critérios gerais Instrumentos de avaliação 

 

% 

Cognitivo 

 

Aquisição de 

competências; 

 

Domínio dos conteúdos 

programáticos. 

Trabalho em aula – 35 % 

Prova escrita – 20% 

Prova oral – 20% 

75% 

Sócio – afetivo  

Responsabilidade e 

autonomia; 

Socialização; 

Motivação; 

Postura e civismo. 

 

Comportamento e Atitude – 10 % 

Cooperação e Empenho – 10 % 

Assiduidade e Pontualidade – 5 % 

 

 

25% 

* No terceiro período do 2º e 5º graus, a percentagem das provas é atribuída na íntegra ao trabalho em 

aula. 


