
O que é o Curso Secundário de Música?
O Curso Secundário de Música é o último nível do 
Ensino Artístico Especializado, certi�cado pelo 
Ministério da Educação, homologado pela Porta-
ria N.º 243 - B/2012. Destina-se a alunos do 10º 
ano (6º grau) ao 12º ano (8º grau).

Qual a carga horária?
As disciplinas da componente vocacional do 
Curso Secundário de Música são: Instrumento 
(45/90 min. de aula individual), Formação Musical 
(90 min.), Classe de Conjunto (135 min.), Análise e 
Técnicas de Composição (135 min.), História e 
Cultura das Artes (135 min.) e Acompanhamento 
e Improvisação (45 min.; no 7º e 8º grau).

Regime articulado ou supletivo?
Em regime articulado, para além das disciplinas 
da componente vocacional lecionadas no
Conservatório Bom�m, o aluno tem de completar 
as disciplinas de Português, Língua Estrangeira, 
Filoso�a e Educação Física, em articulação com 
uma escola secundária de ensino regular.
Em regime supletivo, para além das disciplinas da 
componente vocacional de música, o aluno 
frequenta a totalidade das disciplinas da área do 
curso secundário por ele escolhido.

Qual o custo?
Em regime articulado, o Conservatório Bom�m 
possui um número limitado de vagas �nanciadas 
pelo Ministério da Educação. Para estes alunos, a 
inscrição nas atividades extracurriculares (concer-
tos, estágios, masterclasses, ensembles...) é 
fortemente recomendada, sendo a subscrição 
anual, com uma mensalidade de 30€ (x10 meses). 
Em regime supletivo ou em regime articulado 
sem �nanciamento, a mensalidade é de 165€ (x10 
meses).

Como se inscrever?
A inscrição para a prova de acesso ao Curso 
Secundário de Música é feita online em
http://conservatorio.bom�m.org/noticias/
ou na secretaria do Conservatório Bom�m.
A data de limite de inscrições é 25 de maio de 2019, 
com um custo de 5€. Após esta data, e até 31 de 
maio a inscrição tem um custo de 15€.

Como é feita a seleção dos candidatos?
Os alunos do Conservatório Bom�m, tendo concluí-
do o Curso Básico de Música, são dispensados da 
realização da prova de acesso.
Alunos externos deverão prestar uma prova de 
acesso, a realizar no dia 1 de junho de 2019, às 
15h00. A matriz desta prova pode ser consultada no 
Conservatório Bom�m e será enviada após a
respetiva inscrição.
Adicionalmente, no dia 20 de maio, pelas 19h00, 
decorrerá no Conservatório Bom�m uma sessão de 
esclarecimentos sobre o Curso Secundário de 
Música.
A admissão ao curso é condicionada à aprovação na 
prova e às vagas existentes.

Gostas de música mas não queres fazer o curso 
secundário de música?
Se já és aluno do Conservatório Bom�m e concluíste 
o Curso Básico de Música (5º grau), podes continuar 
a fazer parte da tua Classe de Conjunto (Orquestra, 
Coro), mediante o pagamento de uma mensalidade 
de 25€ (x10 meses).
O Conservatório Bom�m dispõe ainda de um leque 
variado de ofertas formativas na modalidade de 
curso livre: Instrumento, Canto, Formação Musical, 
Orquestra, Ensemble, Coro...
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Contactos
Conservatório Bom�m
Mercado Cultural do Carandá
Praça Dr. Cândido Pires
4715-402 Braga

Tel: 253202300
Email: conservatorio@bom�m.org
conservatorio.bom�m.org

Horário de funcionamento da Secretaria:
Segunda a sexta-feira: 9h-12h30 e 14h-19h
Sábado: 9h-12h30


