
ENSINO ARTICULADO DE MÚSICA PARA 5º E 6º ANOS 
 

 

 

 

Exmos(as) Srs(as) Encarregados(as) de Educação,  

Sabemos, hoje em dia, e mais do que nunca, que um ensino de qualidade ao nível da música, cria 
sucesso nas aprendizagens das crianças em todas as áreas, como a matemática, as línguas e até 
o desporto. 

Desta forma, o Agrupamento de Escolas Romeu Correia assinou dois protocolos de ensino 
articulado de música, com duas escolas oficiais de música na nossa região: A Academia de Música 
de Almada (AMA), situada no lindíssimo Palácio dos Zagallos e o Conservatório de Artes 
Performativas de Almada (CAPA), localizado no Laranjeiro, acima do cruzamento do metro, num 
edifício recentemente adotado pela escola. 

Tendo em conta que o ensino articulado da música pode ser uma oportunidade rara para o seu 
educando usufruir de uma educação de qualidade ao nível de instrumento e formação musical 
com apoio financeiro do Ministério a 100 %, peço-lhe que leia com atenção as informações que 
se seguem. 

 

O QUE É O ENSINO ARTICULADO 

Trata-se de um programa especializado de música, 100% financiado pelo governo, que se inicia 
através de um protocolo assinado pela escola onde o aluno estuda e a escola especializada em 
Música. Uma vez assinado o protocolo, o agrupamento e a escola especializada tentam organizar 
os alunos inscritos e os seus horários, de forma a que seja facilitada a frequência no currículo 
regular e no especializado da música, em simultâneo.  

Com muita frequência, as escolas que assinam estes protocolos formam turmas de alunos em 
articulado, arrumando os seus horários de forma a que estes tenham as suas aulas de 
instrumento e formação musical, individuais e em conjunto, sem conflito com as suas vidas 
escolares regulares.  

É possível, no caso da Alembrança que os alunos de articulado tenham algumas das aulas na 
própria escola regular. 

Quem frequenta esta modalidade, terá ensino articulado financiado desde o 5º ano até ao 9º 
ano. 



Os alunos do articulado deixam de ter Educação Tecnológica, Tecnologias de Informação e 
Educação Musical, de forma a ficar com mais tempo disponível. Os alunos continuam a ter 
Educação Visual e só no 7ºano deixarão de ter essa disciplina.  

A disciplina de Cidadania continua a existir e, em alguns casos, com acordo dos pais, os alunos 
podem frequentar TIC na mesma, sabendo estes que será sempre uma carga adicional no seu 
currículo. 

Disciplinas que são substituídas no ensino articulado: 

5º e 6º anos Educação Tecnológica, TIC, Educação Musical e oferta de escola (se houver) 
7º, 8º e 9º anos Educação Visual, TIC e oferta de escola (se houver) 

 

No conservatório de música, os alunos terão 4 disciplinas: instrumento (45 minutos), formação 
musical (90 minutos em turma), Classe de Conjunto (90 minutos em turma), e oferta de escola / 
coro (45 minutos em turma). 

Consoante a articulação entre a escola regular e o conservatório, é possível que as aulas em 
turma sejam lecionadas na escola regular. 

Toda a avaliação obtida no conservatório de música será integrada na avaliação escolar oficial do 
aluno.  

Os alunos que irão ingressar no 6º ano em 2021, poderão ainda pré-inscrever-se, tendo em conta 
que, estando com um ano de atraso no programa, terão menos um ano de financiamento, pelo 
que, muitas vezes, os conservatórios tentam que estes alunos se dediquem mais para poderem 
realizar uma prova a meio do ano e passarem para o próximo, de forma a compensarem o atraso. 

Os alunos que se matriculam no articulado podem deixar o articulado ao fim de qualquer ano 
letivo, no entanto, não é pedagogicamente aconselhável interromper ciclos e esses alunos terão 
de deixar a turma de articulado em que estavam. 

Tanto a AMA, como a CAPA, oferecem condições fantásticas para aprender música, embora 
tenham ambientes diferentes, estejam em localizações com estilos diferentes, e ofereçam o 
ensino de instrumentos diferentes.  

Dependendo das condições obtidas pela AMA ou pela CAPA, a aquisição de instrumentos 
musicais para os alunos pode variar bastante, desde o empréstimo, ao aluguer, compra de 
usados, etc...sendo que essa questão pode ser esclarecida junto das escolas em questão. 

Destaca-se o facto de que, por lei, as escolas especializadas aceitam as inscrições de todos os 
alunos que estão a transitar para o 5º e 6º anos, mas todos têm de realizar uma pequena prova 
de ingresso e a sua aceitação nas escolas está sempre dependente das vagas disponíveis para o 
instrumento que o aluno deseja aprender.  



Ambas a escolas de música assinaram protocolos com o Agrupamento Romeu Correia, pelo que 
os encarregados de educação podem pré-inscrever os seus educandos em qualquer uma das 
instituições e ou até nas duas, realizando prova nas duas e escolhendo depois em qual deseja 
entrar. 

 

Para mais informações e inscrições nas duas escolas, podem os encarregados de educação 
consultar os seus respetivos websites nos seguintes endereços: 

 

Conservatório de Artes Performativas de Almada 

Rua 8 de Setembro n.º15 
2810-264 Laranjeiro 

geral@capalmada.pt 

Telef.: 927 551 380 

https://capalmada.pt/ 

 

Academia de Música de Almada 
Solar dos Zagallos 
Largo António Piano Júnior 
2815-761 SOBREDA 
 
info@ama.edu.pt 
Telef.: 212 952 092 | 960 175 767 | 925 364 067 (Pavilhão das aulas) 
 
A secretaria tem o seguinte horário de atendimento: 
2ª feira: 9.00 às 13.30 horas e das 15.00 às 18.00 horas 
3ª a 6ª feira: 9.00 às 13.30 horas e das 14.30 às 19.00 horas 
Sábado: 9.00 às 14.00 horas 

https://academiamusica.pt/pt/home 

 

 


