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O Ensino Articulado de Música na
Academia de Música e Dança do Fundão (AMDF)
A AMDF tem protocolos com o Agrupamento de Escolas do Fundão, Agrupamento de Escolas
Gardunha e Xisto, Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (Secção de Penamacor) e Escola
Secundária de Campos Melo (Covilhã) para o ensino articulado de Música, em turmas dedicadas ou
mistas, para os Cursos Artísticos Especializados de Música.

1. O que é o ensino articulado de Música?
O ensino articulado consiste na possibilidade concedida ao aluno de frequentar o ensino da Música
através de uma articulação entre a AMDF e a escola de ensino regular, de forma a aliviar a carga
horária do aluno e a não duplicar disciplinas. Nesta modalidade, o aluno frequenta o plano de
estudos do Curso Básico de Música, definido na Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto, na sua
redação atual.
O ensino articulado de Música na AMDF funciona ao abrigo de protocolos, de excelência e com
elevado sucesso, com os Agrupamentos de Escolas do Fundão, de Penamacor e Escola
Secundária Campos Melo (Covilhã).
Atualmente, a AMDF tem 304 alunos de ensino básico de Música (do 5.º ao 9.º ano) e 8 alunos
em ensino secundário de Música (do 10º ao 12º ano), em regime articulado.
O ensino articulado é gratuito* e financiado a 100% pelo Ministério da Educação.
(* O número de vagas é definido pelo Ministério da Educação.)

2. Qual é o Plano de Estudos do Curso Básico de Música?
O Plano de Estudos do 2º ciclo do Curso Básico de Música é o seguinte:
Componentes do Currículo

Disciplinas
Instrumento

Formação Vocacional de Música

Línguas e Estudos Sociais

Matemática e Ciências

Formação Musical
Classe de Conjunto
Português
Inglês
História e Geografia de Portugal
Matemática
Ciências Naturais
Educação Visual
Educação Física
Educação Moral e Religiosa (opcional)

A diferença em relação ao Plano de Estudos considerado normal é que os alunos do Curso Básico de
Música não têm as disciplinas de Educação Musical, nem de Educação Tecnológica e têm 3 disciplinas
específicas de Música, ministradas por professores da AMDF, dentro da Componente de Formação
Vocacional de Música.
No 1º grau / 5º ano as disciplinas de Formação Musical e Classe de Conjunto são lecionadas no
respetivo Agrupamento (por docentes da AMDF). A disciplina de Instrumento é lecionada na AMDF.
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3. Como é que um aluno pode concorrer ao Curso Básico de Música?
Os alunos são admitidos no Curso Básico de Música, ao 1º grau, mediante a realização obrigatória de
uma Prova de Admissão e estão sujeitos às vagas existentes na AMDF.
Esta prova obedece a um regulamento próprio que será divulgado no decorrer do mês de Março e
distribuído a todos os alunos que frequentam o 4º ano de escolaridade no presente ano letivo.
A Prova de Admissão é realizada pelos alunos que se encontram a frequentar o 4.º ano do 1.º Ciclo e
que no ano letivo seguinte pretendam ingressar no ensino articulado.
- As inscrições para Prova de Admissão serão feitas entre os dias 16 de Março e 8 de Maio de 2020
e devem ser entregues na Secretaria da Academia de Música e Dança do Fundão)
- As Provas de Admissão terão lugar nas instalações da AMDF no dia de 30 de maio de 2020.

4. Em que é que consiste a Prova de Admissão?
A Prova de Admissão ao Curso Básico de Música é uma prova que visa selecionar e seriar os alunos
que pretendem ingressar neste curso, através de uma avaliação das capacidades musicais do aluno para
a aprendizagem de Música.
Esta prova é necessária uma vez que a AMDF tem todos os anos um número limitado de vagas face
ao número de alunos que concorrem.
Como explicado no regulamento, a PROVA DE APTIDÃO tem um caráter eliminatório e os
resultados serão comunicados a partir do dia 15 do mês de junho de 2020.
Nota: A Admissão ao Curso Básico de Música engloba também uma entrevista aos alunos candidatos,
com a presença dos pais e/ou Encarregados de Educação. (entre os dias 12 e 15 de Maio de 2020)
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