
 

Quem somos? 

A Academia de Música de Viatodos é uma escola 

particular do ensino especializado de música reconhecida 

pelo Ministério da Educação com Autorização Definitiva 

Dren nº 254. 
 

O que é o ensino articulado? 

O ensino articulado é uma forma de frequentar o ensino da 

Música, em que a Academia e a Escola Básica Geral se 

articulam entre si, de forma a aliviar a carga horária do 

aluno e não duplicar disciplinas. Nesta modalidade, o aluno 

frequenta um plano de estudos especificamente adaptado, 

em que as disciplinas da Academia substituem as 

disciplinas de formação artística da Escola Básica Geral. 
 

Para quem? 

Os Cursos Artísticos Especializados, no domínio da 

Música, podem ser o percurso mais indicado para os 

alunos se: 

- Sentem uma vocação nesta área e procuram um ensino 

onde possam desenvolver as suas aptidões ou talentos 

artísticos; 

- Pretendem uma formação de excelência que lhes 

permita vir a exercer uma profissão neste ramo artístico; 
 

Quando é que um aluno se pode matricular? 

Pode matricular-se no 1º Grau, um aluno que se matricule 

simultaneamente no 5º ano do ensino básico geral. 

 

Quais são as disciplinas que integram o Curso Básico de 

Música? 

O Curso Básico de Música é composto por 3 disciplinas: 

Formação Musical é a disciplina em que se aprende a ler 

e escrever música, a ouvir os sons, ritmos e a reconhecê-

los. Estas aulas têm a duração semanal de 90 minutos. 

Na Classe de Conjunto faz-se música em grupo com os 

colegas, tocam-se instrumentos, improvisa-se, canta-se, 

entre outros, em aulas de 135 minutos (90 minutos de 

Classe de Conjunto + 45 minutos de Oferta 

Complementar). 

Instrumento é uma disciplina individual que tem a 

duração de 45 minutos por semana. 

 

 

 
 

 

Como são elaborados os horários de um aluno que 

frequente o ensino articulado? 

Na elaboração dos horários destes alunos, são 

consideradas as manchas horárias articuladas com a escola  

de ensino básico geral. 

Como é feita a seleção dos alunos? 

O número de vagas para alunos que queiram frequentar 

o ensino articulado gratuito na Academia de Música de 

Viatodos é limitado. Desta forma, todos os alunos 

interessados estarão sujeitos a uma prova de admissão 

de instrumento e formação musical. Mediante 

preenchimento do formulário de pré-inscrição serão 

informados da calendarização das respetivas provas. 

 

Como é feita a atribuição do instrumento a cada aluno? 

Na atribuição do instrumento aos alunos são considerados 

3 fatores: 

1. Número de vagas existentes para cada 

instrumento na Academia; 

2. Competências resultantes da prova de admissão 

feita pelo aluno; 

3. Escolha de 1 instrumento entre os 3 

preferenciais do aluno. 
 

Quanto custa frequentar o ensino articulado na 

Academia? 

O ensino articulado na Academia é gratuito, mediante um 

número de vagas limitadas, previstas pelo financiamento 

atribuído no contrato patrocínio do Ministério da 

Educação. Aquando a efetivação da matrícula, e só no 

primeiro ano que frequenta a Academia, será cobrada uma 

joia de inscrição. 

Também a aquisição do instrumento do aluno fica ao 

encargo dos Enc. de Educação, sendo que os mesmos terão 

a possibilidade de aluguer (temporário) ou compra. 
 

Quais as Escolas que têm articulação com a Academia de 

Música de Viatodos? 

 - Escola Básica e Secundária de Viatodos, Agrup. de Escolas 

de Gondifelos, Agrup. de Escolas D. Maria II, Agrup. de 

Escolas Gonçalo Nunes, Alfacoop, Colégio La Salle, Escola 

Secundária de Barcelos,  Agrup. Escolar Camilo Castelo 

Branco e Agrup. de Escolas Trigal de Santa Maria. 

 

 

Pré-Inscrição 

 

 
a) IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________ 

Código Postal: _______________________________________________________ 

Escola de Ensino Básico Geral a frequentar no ano letivo 

2022/2023:__________________________________________________________

_______________________________________________________ Ano: ___________ 

b) IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________ 

____________________________________Código-Postal: ___________________ 

Telemóvel (1ªopção): ______________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Grau de Parentesco: ________________________________________________ 

c) ENUMERAR OS 3 INSTRUMENTOS PELA ORDEM DE 

PREFERÊNCIA DO ALUNO 

1: _____________________________________________________________________ 

2: _____________________________________________________________________ 

3: _____________________________________________________________________ 

 

CURSO: Básico de música - 2º Ciclo 

REGIME DE FREQUÊNCIA: Articulado 
 



  

 
Benefícios de aprender música! 
 

• Aprender a escutar; 

• Desenvolver a concentração e a coordenação motora; 

• Desenvolver a capacidade de expressão, organização e                

criatividade; 

• Promover a autodisciplina e a perseverança; 

• Adquirir método e autonomia no estudo; 

• Controlar a ansiedade; 

• Criar disciplina para gerir o tempo de estudo 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações e contactos 

Academia de Música de Viatodos 
Rua Santa Maria de Viatodos nº1266, 4775-271, Viatodos – 
Barcelos.  
Telefone: 252 098 447 
E-mail: academia.musica.viatodos@gmail.com 
Site: www.amviatodos.com 
 

 

 

 

 

 

 
WWW.AMVIATODOS.COM 

ACADEMIA DE 
MÚSICA DE 
VIATODOS 

WWW.AMVIATODOS.COM 

No Estudo da Música…  

… Formam-se seres humanos mais 
preparados para lidar com a insegurança, 
instabilidade e incertezas dos dias de hoje! 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

2022/2023 

Provas de Admissão: 

1ª Fase: 28 de maio de 2022 

2ª Fase: 07 de julho de 2022 

Data Limite de Inscrição: 

1ª Fase: 18 de maio de 2022 

 2ª Fase: 25 de junho de 2022 

 

 

2ª Fase: 07 de julho de 2022 

 

 

 

Os nossos cursos 

• Curso Infantil:  Max e 

Mia (dos 3 aos 5 anos) 

• Curso de Iniciação: 

1ºCiclo do Ensino 

Básico Geral. 

• Curso Básico de 

Música:  

2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico Geral.  

o Regime 

Articulado 

o Regime 

Supletivo 

• Curso Livre:  

Para todos os 

interessados sem 

restrição de idade. 

 

 

Os nossos 
instrumentos 

• Piano  

• Violino 

• Viola D’Arco 

• Violoncelo 

• Contrabaixo 

• Guitarra 

• Clarinete 

• Trompete 

• Flauta 

Transversal 

• Saxofone 

• Bateria 

• Percussão 

• Canto 

 

mailto:academia.musica.viatodos@gmail.com
http://www.amviatodos.com/

