
CURSO SECUNDÁRIO DE MÚSICA
2022-23  | 10º AO 12º ANO



O QUE É O CURSO SECUNDÁRIO DE 

MÚSICA?

O Curso Secundário de Música é o último 
nível do Ensino Artístico Especializado, 
certificado pelo Ministério da Educação, 
homologado pela Portaria N.º 229 - 
A/2018. Destina-se a alunos do 10º ano 
(6º grau) ao 12º ano (8º grau).

QUAL A CARGA HORÁRIA?

As disciplinas da componente vocacio-
nal 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 Bomfim, o 

aluno tem de completar as disciplinas 
de Português, Língua Estrangeira, 
Filosofia 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 
Bomfim possui um número limitado de 
vagas financiadas pelo Ministério da 
Educação. Para estes alunos, a inscrição 
nas atividades extracurriculares 
(disciplinas de naipe e estudo de 
instrumento, concertos, estágios, 
audições, masterclasses...) é fortemen-
te recomendada, sendo a subscrição 
anual, com uma mensalidade de 30€ 
(x10 meses). Em regime supletivo 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: ACEDER AQUI. A data de limite 
de inscrições é 23 de maio, com um 
custo de 5€. Após esta data, e até 
27 de maio a inscrição tem um 
custo de 15€.

COMO É FEITA A SELEÇÃO DOS 

CANDIDATOS?

Os alunos do Conservatório Bomfim, 
tendo concluído 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 28 de maio. A matriz 
desta prova pode ser consultada 
no site do Conservatório Bomfim. A 
admissão ao curso é condicionada à 

aprovação na prova e às vagas 
existentes. No dia 16 de maio, pelas 
19h00, decorrerá uma sessão  de 
esclarecimentos sobre o Curso 
Secundário de Música.  

GOSTAS DE MÚSICA MAS NÃO 
QUERES FAZER O CURSO SECUN- 

DÁRIO DE MÚSICA?

Se já és aluno do Conservatório 
Bomfim 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 
Bomfim dispõe ainda de um leque 
variado de ofertas formativas na 
modalidade de curso livre: 
Instrumento, Canto, Coro, Formação 
Musical, Orquestra,  Ensemble...

https://forms.gle/yEVkvQc36HvfzgwN8
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