
   

 

 
 

Nome do Encarregado de Educação: ________________________________________________________________________   
   
Nome do aluno Candidato: _______________________________________________________________________________  
 

 

Por favor assinale com uma cruz a opção mais adequada:  
 

1. Como tomou conhecimento do ensino artístico especializado da música em regime articulado? 

a) Na escola do ensino básico  

b) Através de Familiares  

c) Através de Amigos  

d) Outros  

 

2. Porque optou pela Academia de Música e Dança do Fundão para frequentar este tipo de ensino? 

a) Proximidade da residência  

b) Ter referências dessa escola  

c) Conhecer pessoas que a frequentam  

 

3. A iniciativa de querer estudar música foi tomada: 

a) Por mim  

b) Pelos pais  

c) Por Influência de familiares  

d) Por influência de amigos  

 

4. Já assistiu a Concertos ou outras actividades musicais? 

a) Nunca  

b) 1 a 3  

c) Mais de três  

 

5. Se respondeu afirmativamente na pergunta anterior indique o local 

a) Auditório da Academia de Musica  

b) Igreja Matriz  

c) Auditório da Moagem  

d) Outro. Qual?  

 

6. Sabe quantas disciplinas terá de frequentar no ensino artístico especializado da música? 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) Mais de três  

 

7. Quanto tempo considera necessário estudar, por semana, para as disciplinas de música? 

a) Menos de 1 hora  

b) 1 a 2 horas  

c) Mais de 2 horas  

 

8. Para a disciplina de instrumento considera a possibilidade de o adquirir ou alugar de forma a poder estudar em 
casa? 

a) Sim. Logo no início  

b) Sim. Após 1 ano  

c) Quando achar que o meu educando revela interesse pelo instrumento  

d) Não. Nunca  

 
Vire s.f.f  

 
 

  ACADEMIA DE MÚSICA E DANÇA DO FUNDÃO 

INQUÉRITO 
No âmbito do processo de candidatura à admissão de novos 

alunos aos “Cursos Artísticos Especializados da Música” 

Nº de ordem de inscrição: _______ 



9. Algumas das atividades da Academia decorrem à noite e/ou ao fim de semana. Qual a disponibilidade para 
participar nas mesmas? 

a) Nenhuma  

b) Pouca  

c) Bastante  

 

10. Pensa que a frequência deste tipo de ensino pode ser útil para o seu futuro? 

a) Sim  

b) Não  

c) Talvez  

 

11. Alguma vez imaginou ter como profissão uma atividade ligada à música? 

a) Sim  

b) Não  

c) Talvez  

 

12. Se respondeu afirmativamente qual seria? 

R.: 
 
 
 
 
 

 

Se entender acrescentar mais alguma informação a este inquérito utilize o espaço a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Local: _________________________________________                                                                         Data: _____ /____ /_________ 
 
 
 
            Assinatura do Encarregado de Educação                                                                               Assinatura do candidato 
 

 
_____________________________________________                                      ____________________________________________ 
 
(Nota: Inquérito a entregar no ato de inscrição nos Serviços Administrativos da Academia de Música e Dança do Fundão) 
 
 
 
 

Obrigado pela sua colaboração. 
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