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INSTRUMENTOS MUSICAIS 
Que instrumentos podes aprender?

Os instrumentos leccionados no Conservatório de Música 
e Artes do Dão são:


CORDAS 
Cordas friccionadas - Contrabaixo, Viola de Arco, Violino 
e Violoncelo

Cordas Dedilhadas - Guitarra Clássica


SOPROS 
Sopros de Madeira: Clarinete, Oboé, Flauta Transversal,  
Flauta de Bisel, Fagote e Saxofone.

Sopros de Metal: Trombone, Trompa, Trompete e Tuba.


CANTO: Canto.


TECLAS: Piano, Acordeão.


PERCUSSÃO: Percussão.


Como escolher o instrumento?

O Conservatório de Música realiza a “Roda de 
Instrumentos”, para promover uma escolha mais 
consciente e esclarecida por parte dos alunos. No 
processo de admissão os alunos devem indicar três 
instrumentos por ordem de preferência. As vagas 
existentes para cada instrumento serão atribuídas 
mediante a pontuação obtida na prova de admissão.


A aquisição do instrumento - compra ou aluguer ou  cedência - é da 
responsabilidade dos encarregados de educação. Sabendo que a compra de 
um instrumento representa uma despesa adicional e extraordinária 
aconselhamos os encarregados de educação a adquirirem o instrumento 
apenas depois de se aconselharem com o professor de instrumento ou com o 
Conservatório.

Conservatório de Música e Artes do Dão
Casa da Cultura - Av. General Humberto Delgado N.º 5-A  

3440-325 Santa Comba Dão - Portugal  
 Tel: 232 882 187 Telm: 910 311 462 

geral@cmadd.com   
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INICIAÇÃO PRÉ-MUSICAL 
Destinado a crianças dos 3 aos 5 anos de idade.


INICIAÇÃO MUSICAL  
(6 aos 9 anos)


Destinado aos alunos dos 1º ao 4º anos de escolaridade.

Disciplinas: Formação Musical; instrumento; Classe Conjunto.


CURSO BÁSICO DE INSTRUMENTO  
(10 aos 14 anos)


Curso oficial no regime articulado, destina-se aos alunos dos 
5º ao 9º anos de escolaridade.


Disciplinas: Formação Musical; Instrumento; Classe Conjunto


CURSO SECUNDÁRIO DE INSTRUMENTO 
(15 aos 18 anos)


Destina-se a alunos que tenham concluído um curso básico na 
área da música e possuam habilitação do 9.º ano de 

escolaridade ou equivalente.


OFERTAS EDUCATIVAS 
2020/ 2021
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O QUE É O ENSINO ARTICULADO? 


É uma forma de frequentar o ensino especializado da 
Música em que o Conservatório de Música e Artes do 
Dão - CMAD e a Escola do Ensino Regular se 
articulam entre si, nos domínios pedagógico e 
logístico, de forma a aliviar a carga horária do aluno e 
a não duplicar disciplinas. 


A QUEM SE DESTINA? 


Destina-se a crianças e jovens a partir dos 10 anos de 
idade que irão frequentar o 5º ano de escolaridade. 
Integra o 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico.


JÁ TENHO QUE SABER MÚSICA? 


Não. Basta ter gosto pela música, vontade de 
aprender a tocar um instrumento. Como o número de 
vagas neste tipo de ensino é limitada, o Conservatório 
realiza provas de admissão.


QUE INSTRUMENTO POSSO ESCOLHER? 


Podes escolher o instrumento da lista que indicamos 
neste panfleto. Visita a nossa página da internet - 
www.cmadd.com, onde podes conhecer  todos os 
instrumentos musicais lecionados na escola.


QUAIS AS DISCIPLINAS E A CARGA HORÁRIA 
SEMANAL? 


Instrumento                          1 x 45 minutos

Formação Musical (F.M.)      3 x 45 minutos

Classe de Conjunto (C.C.)    2 x 45 minutos. 


QUAL A DURAÇÃO DO CURSO? 


O Curso Básico de Música é até ao 9º Ano de 
Escolaridade, ou seja, 5 anos. No final recebes um 
certificado oficial e tens a possibilidade de prosseguir 
para um curso de nível secundário. 


EM QUE ESCOLAS FUNCIONA O ENSINO 
ARTICULADO? 


Funciona em escolas regulares com as quais o 
Conservatório tem protocolo, em 2020/ 2021 são: 


- Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

- Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão.

- Agrupamento de Escolas de Tábua 

- Agrupamento de Escolas de Tondela


ONDE SÃO AS AULAS? 


As aulas são inseridas no teu horário escolar e dadas 
na tua escola e/ou no CMAD. 


O ENSINO ARTICULADO É GRATUITO? 


Sim. A nossa escola é oficial e patrocinada pelo 
Ministério da Educação, através de contrato de 
patrocínio. O regime articulado é financiado a 100%. 
No entanto, à semelhança de  outras disciplinas 
curriculares, é necessário adquirir  algum material 
pedagógico como: instrumento escolhido, estante, 
livros de música e outros materiais que  os 
professores considerem indispensáveis.


Inscreve-te através do envio do formulário anexo 
ou diretamente na nossa página: www.cmadd.com

WWW.CMADD.COM

PRÉ INSCRIÇÃO 

Nome Completo: _____________________________________


______________________________________________________


Data de Nascimento: ____/____/_______


Morada: _____________________________________________


______________________________________________________


Escola vai frequentar no próximo Ano Letivo: 

______________________________________________________


Ano que irá frequentar: ________


Enc. De educação: ___________________________________


______________________________________________________


Telefone: ______________     _____________    _____________


Email: ________________________________________________


Curso que pretende frequentar: 

___ Pré-Iniciação (3-6 anos)


___ Iniciação Musical (1º a 4º ano EB)


___ Curso Básico de Música (5º a 9º ano EB)


___ Curso Secundário de Música l (10º a 12º ano ES)


___ Curso Livre


Instrumento que gostaria de aprender:


1ª opção: ____________________________________


2ª opção: ____________________________________


3ª opção: ____________________________________


Envie-nos o formulário para geral@cmadd.com ou:

CMAD - Conservatório de Música e Artes do Dão

Av. General Humberto Delgado N.º 5-A - 

3440-325 - Santa Comba Dão www.facebook.com/cmad.conservatoriodemusica/
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