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Instalações
Corpo central:

Auditório (Sala de Ensaio/Sala de Audições);

Sala de percussão

Ala Esquerda
R/C

Salas de Piano (3); Guitarra; Viola de Arco; Contrabaixo; Violino; 
Violoncelo; Salas de estudo (3)

1º Andar:
Sala de Flauta; Clarinete; Acordeão; Oboé; Fagote; Saxofone; 

Trompete; Trompa; Trombone; Tuba



Instalações
Ala direita:

R/C:
Secretaria; Sala de Professores; Sala da Direção (SFV);

Sala da Direção Pedagógica;

Biblioteca; 

Sala de ATC;

1.º Andar:
Salas de Formação Musical (3); Sala de expressão musical;

Sala de canto.



Curso Básico do ensino articulado
• Admissão de alunos

• Plano de estudos

• Materiais necessários

• Faltas

• Audições, concertos e outras atividades musicais

• Avaliação

• Provas

• Critérios de avaliação



Admissão de alunos
• Portaria nº 223 – A/2018 de 3 de agosto

• Alunos do 5º ano de escolaridade no Agrupamento de Escolas 
de Infias ou no Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela
– Apresentação nas escolas da cidade
– Oficinas de contacto com os instrumentos
– Avaliação
– Atribuição dos instrumentos



Plano de estudos
• O Curso Básico de Música compreende três disciplinas:

– Formação Musical (F.M.)– 150 minutos semanais (100 + 50)
– Classe de Conjunto (C.C.)– 100 minutos semanais
– Instrumento (Individual ou em pares) – 50 minutos semanais

• Não frequentam Ed. Tecnológica, Ed. Musical e Exp. Artística

• Os horários de F. M. e C. C. foram marcados em articulação 
com a escola de ensino regular

• Os horários de Instrumento serão marcados com o professor



Materiais necessários
• Formação Musical – caderno de pautas musicais e linhas, estojo (lápis, 

caneta e borracha) e manual da disciplina (adquirido na secretaria)

• Classe de Conjunto (Coro) – estojo, garrafa de água natural, portefólio 
(onde deverão inserir as partituras que distribuídas ao longo do ano)

• Instrumento – caderno de pautas musicais e linhas, instrumento e 
todos os acessórios específicos do mesmo
– A academia 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).



Faltas
• A justificação de faltas rege-se pelo Estatuto do Aluno, consultar 

a Lei nº 51/2012 de 5 de setembro.



Audições, concertos 
e outras atividades musicais
• Audição de instrumento, marcada antecipadamente, de 

presença obrigatória e com caráter avaliativo

• Audição e concertos da classe de conjunto, marcada 
antecipadamente, de presença obrigatória e com caráter 
avaliativo

• Indumentária oficial:
– 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).



Avaliação
• As classificações 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 223- A/2018 de 3 
de agosto.



Provas
Periodicidade TRIMESTRAL

Caráter INDIVIDUAL

Decorrem NO HORÁRIO DA AULA

• Formação Musical - prova escrita e prova oral

• Classe de conjunto – audições e apresentações públicas

• Instrumento - audição de classe e prova de avaliação

– Excecionalmente podem ser adicionados outros momentos de avaliação, 
normalmente mais curtos.



Critérios de avaliação
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%



Critérios de avaliação
CLASSE DE CONJUNTO

Domínios de 

Avaliação
Critérios gerais Instrumentos de avaliação %

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%



Critérios de avaliação
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%



Um excelente ano 
letivo 2021/2022

Desejamos a todos os presentes
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