CURSO BÁSICO DE MÚSICA
2022-23 | 5º AO 9º ANO

ENSINO FINANCIADO NUM
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA?
O Curso Básico de Música do Ensino
Artístico Especializado, é certicado pelo
Ministério da Educação. O acesso a este
curso é possível mediante a aprovação
numa prova de seleção.
No Conservatório Bomfim este ensino
é de excelência, sendo os seus alunos
regularmente premiados em concursos
nacionais e internacionais.
A QUEM SE DESTINA?
Alunos que ingressem no 5º ano do
ensino básico de qualquer escola
pública ou privada. Excecionalmente,
poderá considerar-se o ingresso
noutros anos do ensino básico.
QUAL A CARGA HORÁRIA?
O Curso Básico de Música é composto
por três disciplinas: instrumento (45
min., aula individual), formação musical
(90 min.) e classe de conjunto (135
min.). Este curso confere diploma de

conclusão, certicado pelo Ministério da
Educação.
QUAL O CUSTO?
O Conservatório Bomfim conta com
financiamento para um número
limitado de alunos. Para estes, a
inscrição nas atividades extracurriculares (disciplinas de naipe e estudo do
instrumento, concertos, estágios,
audições, masterclasses...). A Fundação
Bomfim financia um número limitado de
alunos não abrangidos por financiamento público, permitindo reduzir a
mensalidade de 285€ para 140€ (x10
meses), com as atividades extracurriculares incluídas.
QUAIS OS INSTRUMENTOS?
Anualmente, o Conservatório Bomfim
define as vagas em cada instrumento:
- Piano, Canto
- Violino, Viola d’Arco, Violoncelo,
Contrabaixo
- Guitarra e Harpa

- Flauta Transversal, Oboé, Clarinete,
Fagote, Saxofone, Trompete,
Trombone e Trompa
- Percussão

feita online: ACEDER AQUI. A data limite
de inscrições é 16 de maio, com um
custo de 5€. Após esta data, e até 20 de
maio, a inscrição tem um custo de 15€.

ESTUDAR MÚSICA AUMENTA O
APROVEITAMENTO NOUTRAS
DISCIPLINAS?

COMO É FEITA A SELEÇÃO DOS
CANDIDATOS?

Comprovadamente,
sim.
Estudos
de investigação revelam 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 autoestima, autodisciplina
e persistência.
COMO SE INSCREVER?
A inscrição para a prova de seleção é

Será realizada uma prova de seleção
a 21 de maio. A matriz desta
prova pode ser consultada no site
do Conservatório Bomfim. Para a
prova de acesso não são determinantes
conhecimentos
musicais
prévios,
embora
seja
recomendável
a
preparação musical. A admissão é
condicionada
à
aprovação
na
prova e às vagas existentes. No
dia 7 de maio, pelas 11h30, haverá
uma sessão de esclarecimentos
no Conservatório Bomfim.
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