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PORQUÊ ESTUDAR MÚSICA?

Para além dos benefícios óbvios,estu-
dosde investigação demonstram que 
a aprendizagem de um instrumento 
musical desenvolve a capacidade de 
concentração, trabalho em grupo, 
memória e raciocínio, potencia o 
desenvolvimento social e afetivo, e 
promove a autodisciplina, persistência 
e autoestima.

O QUE É A INICIAÇÃO MUSICAL?

A Iniciação Musical é o primeiro nível 
do Ensino Artístico Especializado, 
certicado pelo Ministério da Educação. 
O curso é composto por três disciplinas: 
Instrumento, Formação Musical e Coro 
(ou Orquestra), com a duração de 45mi-
nutos cada. No Conservatório Bomfim 
o ensino é de excelência, sendo a aula 
de instrumento lecionada a grupos de 
dois alunos, com oportunidades de 
apresentação em palco ao longo do ano. 

As aulas de Formação Musical e Coro 
serão lecionadas num dia da semana, 
num só bloco de 90 minutos. O horário 
da aula de Instrumento será definido 
entre professor e pais. 

A QUEM SE DESTINA?

A Iniciação Musical destina-se a alunos 
do 1º ao 4º ano do ensino básico, po-
dendo-se ingressar em qualquer destes 
anos.

QUAIS OS INSTRUMENTOS?

O Conservatório Bomfim define as 
vagas em cada instrumento:
- Piano
- Violino, Viola d’Arco, Violoncelo,
  Contrabaixo
- Guitarra e Harpa
- Flauta Transversal, Oboé, Clarinete,
  Fagote, Saxofone, Trompete, Trompa
  e Trombone
- Percussão



QUAL O CUSTO?

- Com financiamento público: 70€
  (x10 meses)
- Sem financiamento: 110€ (x10 meses)
- Só Formação Musical + Coro (sem 
instrumento): 30€ (x10 meses)

Adicionalmente, o Município de Braga 
atribui bolsas de estudo indexadas ao 
escalão da Segurança Social, sendo 
necessária a inscrição no Município ou 
no Conservatório e a realização de uma 
prova de aptidão musical.

COMO SE INSCREVER?

A inscrição na prova de aptidão é feita 
online em http://conservatorio.bom 
fim.org/noticias/. A data de limite de 
inscrições é 24 de maio de 2020, com 
um custo de 5€. Após esta data, e até 
29 de maio, a inscrição tem um custo 
de 15€.

COMO É FEITA A SELEÇÃO DOS

CANDIDATOS?

A prova de aptidão musical será reali- 
zada online a 30 de maio de 2020. Os 
resultados desta prova determina- 
rão a atribuição das vagas financia-
das. A admissão é condicionada à 
aprovação na prova e às vagas exis-
tentes. Para esta prova não são exigi-
dos conhecimentos musicais prévios, 
embora seja recomendável a prepa-
ração musical. No dia 2 de maio, pe-
las 10h00, decorrerá uma sessão de 
esclarecimentos via zoom sobre a 
Iniciação Musical.
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