
Reconhecendo a importância da Educação Artística – e em particular da           
Educação Musical – na formação integral do Aluno, o Conservatório de Caldas            
da Rainha possibilita, em articulação com algumas Escolas Regulares, o          
ingresso no Curso Básico de Música a partir do 5º ano de escolaridade. 

 

Instrumentos lecionados no CCR 
Acordeão 

Bateria 
Canto 

Clarinete 
Contrabaixo de cordas 

Fagote 
Flauta de bisel 

Flauta transversal 
Guitarra Clássica 

Guitarra Portuguesa 
Oboé 

Percussão  
Piano 

Saxofone 
Trombone 

Trompa 
Trompete 

Tuba 
Violeta 
Violino 

Violoncelo 
 

Informações: 

Conservatório Caldas da Rainha 
Contactos: 262 842 673 / 966 097 240 

E-mail: secretaria@conservatoriocaldas.pt 
 

Outras ofertas formativas 
Música na Primeira Infância · Curso de Iniciação à Música (1º Ciclo E.B.) 

Cursos Secundários de Música · Cursos em Regime Livre 
 

 
 

 

mailto:secretaria@conservatoriocaldas.pt


O que é o Ensino Articulado?  
É uma forma de frequentar o Ensino Especializado da Música em que o Conservatório e a                
Escola Regular se articulam entre si, de forma a cumprir o Plano de Estudos do Curso Básico                 
de Música.  
 

Em que Escolas funciona?  
Funciona em Escolas Regulares com as quais o Conservatório de Caldas da Rainha tem              
protocolo. No ano letivo 2021-2022 serão:  

▪ Agrupamento de Escolas D. João II (Caldas da Rainha) 
▪ Agrupamento de Escolas Raúl Proença (Caldas da Rainha) 
▪ Colégio Rainha D. Leonor (Caldas da Rainha) 
▪ Agrupamento de Escolas Bordalo Pinheiro (Caldas da Rainha) 
▪ Agrupamento de Escolas Fernão do Pó (Bombarral) 
▪ Agrupamento de Escolas do Cadaval 
▪ Agrupamento de Escolas de Rio Maior  

 

Já tenho que saber tocar para entrar no Conservatório?  
No caso de se estar a candidatar para o 5.º ano/1.º grau, basta ter gosto pela música,                 
vontade de aprender a tocar um instrumento, capacidade de estudo, e possuir vocação             
mínima para esta área artística.  
 

Quanto custa frequentar o Conservatório em regime articulado?  
A frequência deste regime é gratuita para um número limitado de vagas financiadas pelo              
Estado. Esgotado este número de vagas, poderá frequentar mediante o pagamento de uma             
propina mensal em regime autofinanciado ou supletivo. O instrumento terá que ser            
adquirido ou alugado. 
 

Qual o número de vagas financiadas para este ano? E as não financiadas? 
O número de vagas financiadas e não financiadas varia de ano para ano. Serão afixadas nas                
instalações do Conservatório de Caldas da Rainha até ao dia 12 de julho. 
 

Quais são as disciplinas do Curso Básico de Música?  
O Curso tem 3 disciplinas: Formação Musical (135 ou 90 minutos), Classe de Conjunto (90 ou                
135 minutos) e Instrumento (45 minutos/individual).  
 

Como funcionam essas aulas? E o que são?  
Na aula de Instrumento aprende-se a tocar o instrumento para o qual foi selecionado/a. Na               
aula de Classe de Conjunto faz-se música em grupo com os colegas: canta-se, tocam-se              
instrumentos, improvisa-se, etc. Na Formação Musical aprende-se a ler e a escrever Música. 

 
Quais as disciplinas que um Aluno não tem na Escola Regular?  

Os Alunos do regime articulado não têm as seguintes disciplinas: Educação Musical,            
Educação Tecnológica, T.I.C., Oferta Complementar de Escola. 
 

Como é feita a avaliação das disciplinas do Conservatório?  
As avaliações do Conservatório são independentes das da Escola Regular, e não influenciam             
a passagem ou a reprovação no final do ano letivo. No entanto, para poder prosseguir               
estudos musicais, o Aluno tem que ter aproveitamento às disciplinas do Conservatório.  

A partir do 7º ano, pode-se continuar?  
Sim. Caso tenha gostado, tenha tido aproveitamento e pretenda continuar a estudar no             
Conservatório, a articulação mantém-se até ao 9º ano.  
 

Onde posso adquirir o instrumento?  
O Conservatório não fornece instrumentos. A aquisição é da competência do Encarregado            
de Educação, que o poderá comprar, alugar (no Conservatório ou noutra instituição), ou até              
conseguir emprestado, mediante aconselhamento com o Professor de instrumento.  
 

Onde decorrerão as aulas de música?  
As aulas decorrerão nas instalações do Conservatório, nas instalações da Escola Básica e             
Secundária Fernão do Pó, no Círculo de Cultura Musical Bombarralense, nas instalações da             
Banda de Comércio e Indústria e na Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha.  
 

Como é feita a seleção dos Candidatos? 
Os candidatos ao 5.º Ano/1.º Grau realizarão uma Prova de Aptidão, de caráter seletivo. Os               

Candidatos ao 6.ºAno/2.ºGrau ao 9.ºAno/5.º grau realizarão uma Prova de Admissão,           

comprovando já ter os conhecimentos musicais necessários. 

 

Em que consistem as Provas de Aptidão? 
Como o número de vagas neste tipo de ensino é limitada, o Conservatório realiza testes de                
aptidão. Os testes são constituídos por um conjunto de exercícios práticos, curtos e simples,              
que servem para determinar as capacidades musicais e aptidão do Candidato. O Candidato             
tem a oportunidade de escolher 3 instrumentos/opções que irá experimentar,          
acompanhado por um Professor, que determinará a aptidão para os instrumentos. 

Onde me inscrevo para a Prova de Aptidão? 
O impresso estará disponível no Conservatório. Pode ser entregue diretamente no           
Conservatório ou por e-mail. O Regulamento das Provas de Admissão está disponível no             
Conservatório de Caldas da Rainha e na Sede do Agrupamento. 
 

A inscrição na prova de aptidão envolve algum custo? 
Existe uma taxa de inscrição de 5€/aluno, para custear as despesas associadas à divulgação              
e realização das Provas de Admissão. 
 

Qual a data limite para me inscrever e quando se realizam as provas? 
As inscrições deverão ser entregues até ao dia 5 de março de 2021. As Provas realizar-se-ão                
entre os dias 17 e 24 de março, mediante agendamento. 


