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Ano letivo de 2019/2020 
 

                                        PROVAS DE SELEÇÃO/AFERIÇÃO 

REGULAMENTO 

1. A Escola de Música e Dança – Maria Amélia Laranjeira (EMDMAL), publica as Normas que regulam 

a admissão de novos alunos para a Escola de Música e Dança, para o ano letivo de 2019/2020.  

 

2. Para efeitos de admissão, serão cumpridas as disposições estabelecidas nas Portaria nº 223-

A/2018, de 3 de agosto, na Portaria nº 229-A/2018 de 14 de agosto e na Portaria nº 224-A/2015, de 29 de 

julho, alterada pela Portaria nº 140/2018, de 16 de maio. Este conjunto de Normas foi aprovado em 

Conselho Pedagógico de 30 de abril de 2019 e dele fazem parte integrante:  
 

• Anexo I – Matrizes gerais.  

 

3. As Provas de Seleção/Admissão destinam-se a todos os candidatos à 1ª Matrícula nos seguintes 

cursos: 

a. Curso de Iniciação Música e Dança; 

b. Curso Básico de Música e Dança em regime articulado; 

c. Curso Secundário de Música e Dança em regime articulado; 

d. Curso Secundário de Música em regime supletivo.  

 

4. São abertas as inscrições para o Cursos anteriormente mencionados, nos seguintes instrumentos:  

Clarinete, Contrabaixo, Fagote, Flauta, Guitarra, Guitarra Portuguesa, Oboé, Percussão, Piano, 

Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Violeta, Violino, Violoncelo e Bateria.  

 

5. As inscrições para as Provas podem ser efetuadas entre o dia 2 de maio e o dia 14 de junho de 

2019, nos Serviços Administrativos no Centro Cultural de Amarante: Rua Nova nº 112 – S. Gonçalo – 

Amarante. 

 

6. A prova de admissão é aplicada pelo estabelecimento de ensino responsável, a partir do modelo 

e regras de aplicação aprovadas pela ANQEP, I.P. 

 

7. As candidaturas efetuadas indevidamente, não serão consideradas.  

 

8. No ato da inscrição os alunos devem optar pela área que pretendem ingressar: Música, Dança ou 

ambas. 

 

9. Perante a área de inscrição serão feitas as provas em todos os instrumentos, formação musical e 

dança (provas obrigatórias).  

10. Formato das Provas:  
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A. Curso de Ensino Artístico Especializado de Música (Instrumento)  

I. Iniciação:  

Prova de seleção/aptidão musical. 

 

II. 5º ano/1º grau:  

Provas de aferição de conhecimentos a nível de Formação Musical. 

a) Prova Escrita; 

b) Prova Oral. 

Prova de aferição de conhecimentos a nível da execução instrumental. 
 

III. 6º ano/2º grau ao 9º ano/5º grau: 

Provas de aferição de conhecimentos a nível de Formação Musical. 

a) Prova Escrita; 

b) Prova Oral. 

Prova de aferição de conhecimentos a nível da execução instrumental. 
 
 
IV. Ensino Secundário de Música em Regime Supletivo (10º ano/6º grau ao 12º ano/8º 
grau)  
 
Provas de aferição de conhecimentos a nível de Formação Musical. 

a) Prova Escrita; 

b) Prova Oral. 

Prova de aferição de conhecimentos a nível da execução instrumental. 
 

 

B. Curso de Ensino Artístico Especializado de Dança  

I. Iniciação:  

Prova de seleção. 

 

 

II. 5º ano de ensino/1º ano vocacional:  
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Prova de seleção. 

 

III. 6º ano de ensino/2º ano vocacional ao 9º ano de ensino/5º ano vocacional: 

Prova de aferição de conhecimentos. 

 
 
IV. Ensino Secundário de Dança (10º ano de ensino/6º ano vocacional ao 12º ano de 
ensino/8º ano vocacional): 
 

Prova de aferição de conhecimentos. 

 

11. Material necessário para realização das provas de dança:  

 

 Raparigas: 

Iniciação – t-shirt; leggins; meias (não devem trazer sapatilhas de dança) e cabelo apanhado. 

5º ano de ensino / 1º ano vocacional – maillot ou fato de banho; meias (não devem trazer sapatilhas de 

dança) e cabelo apanhado. 

A partir do 6º ano de ensino / 2º ano vocacional – maillot; collants; sapatilhas de meia ponta; sapatilhas 

de ponta (alunas que ingressam o 8º e 9º ano de ensino) e cabelo apanhado. 

Rapazes:  

Iniciação – t-shirt; calças de fato de treino e meias (não devem trazer sapatilhas de dança). 

5º ano de ensino / 1º ano vocacional – t-shirt; calções ou calças de fato de treino e meias (não devem 

trazer sapatilhas de dança). 

A partir do 6º ano de ensino / 2º ano vocacional – t-shirt ou blusa caviada branca; collants baços ou 

leggins pretas e sapatilhas de meia ponta. 

 

12. Os alunos que pretendam ingressar na EMDMAL através de pedido de transferência ou os 

alunos que pretendam mudar de instrumento ou curso, terão de realizar uma prova de aferição de 

conhecimentos à disciplina de instrumento na Música e na Dança ao programa oficial em vigor. 

 

13. Os alunos candidatos a qualquer outro ano/grau (a partir do 6º ano/2ºgrau) do curso Básico de 

Música e Dança têm que realizar uma prova que ateste os conhecimentos e as capacidades 

necessárias à frequência do ano/grau a que se propõem. 

 

14. A prova referida no número anterior é constituída, para o Curso de Música, por uma prova 

escrita e oral de formação musical e uma prova de execução instrumental. 
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15. A colocação dos candidatos será feita de acordo com os resultados das provas e a sua 

classificação e perante o número de vagas disponíveis. 

 
 

16. Todas as Provas são obrigatórias e serão de acordo com o expresso nas matrizes gerais (Anexo I) 

e nas matrizes específicas de cada disciplina/instrumento, pelo que a falta a qualquer das Provas a 

que os candidatos estejam obrigados pelo presente regulamento determina a sua não seriação. 

 

17. As Provas de Formação Musical têm carácter eliminatório para os candidatos a instrumento em 

qualquer regime de frequência.  

 

18. Os candidatos que pretendam ingressar nos cursos Secundários de Música ou Dança, realizarão 

uma prova de acesso constituído, no Curso de Música, por uma prova escrita e oral de Formação 

Musical e uma prova de execução Instrumental; e, no Curso de Dança, por uma prova de Técnicas 

de Dança e Música, equivalente ao 9º ano/5º ano vocacional de dança. 

 

19. As Provas decorrerão em duas fases a primeira fase é entre os dias 24 e 26 de junho de 2019 e a 

segunda fase no dia 9 de julho de 2019.  

 

20. A segunda fase destina-se aos alunos que não compareceram na primeira fase, estando os 

mesmos automaticamente convocados para a mesma, após apresentação de justificação.  

 

21. De acordo com o estipulado no Regulamento Interno, as provas finais do 3º período do 4º ano 

de iniciação serão tomadas como referência para o acesso ao nível seguinte. 

 

22. De acordo com o estipulado no Regulamento Interno, as provas finais do 3º período do 9º 

ano/5º grau do Curso Básico serão tomadas como referência para o acesso ao nível seguinte. 

 

23. Os alunos que tenham concluído o Curso Básico de Música e Dança na EMDMAL, ficam 

admitidos, mediante vagas, aos Cursos Secundários de Música e Dança, desde que exista 

financiamento por parte do Estado. 

 

24. Para os alunos do Curso Livre, Orquestra Energia ou novos alunos, que queiram ingressar no 

curso supletivo básico ou secundário de música, aplicam-se as mesmas regras do curso oficial. 

 

 

25. O resultado das provas será apresentado sob a forma de listas seriadas, independentemente do 

número de vagas, sendo 4 os resultados possíveis: “admitido na música no instrumento X” ou 

“admitido na dança”, “admitido em lista de espera na música” ou “admitido em lista de espera na 

dança”, “não admitido” e “faltou”. 

 



                                                                                                                                         
CENTRO CULTURAL DE AMARANTE 

Maria Amélia Laranjeira – Escola de Música e Dança 
 

5 
 

26. Os candidatos seriados serão admitidos por ordem de seriação, mediante o número de vagas 

existentes em cada instrumento e ano/grau. 

A. Para o curso de iniciação o júri das provas estabelece uma lista seriada por ordem 

decrescente de classificação.  

B. Do 5º ano de escolaridade/1º grau em diante, o júri estabelece uma lista seriada por 

Instrumento/Dança, por ordem decrescente de classificação.  

 

27. Em caso de empate de classificação final, os critérios de desempate são os seguintes:  

          Curso de Música 

1º. Classificação mais elevada na Prova de Instrumento;  

2º. Classificação mais elevada na Prova de Formação Musical. 

 

          Curso de Dança 

1º. Classificação mais elevada na componente de Aptidão Técnica ou prova de Técnicas de 

Dança. 

2º. Classificação mais elevada na componente de Aptidão Expressiva ou prova de 

Componente Criativa. 

 

28. As decisões do Júri de provas não podem ser contestados e delas não cabe recurso, não sendo, 

portanto, permitido qualquer pedido de esclarecimento ou abordagem aos membros do Júri. 

 

29. A partir do 6º ano, o número de vagas será definido após as renovações de matrícula para o ano 

letivo 2019/2020.  

 

30. As listas seriadas funcionarão também como listas de espera para os candidatos que não sejam 

admitidos por falta de vaga, sendo válidas apenas durante o ano letivo de 2019/2020.  

 

31. Os candidatos não admitidos ficam impossibilitados de efetuar matrícula no ano letivo 

2019/2020 no Curso Básico de Música e Dança em regime articulado. 

 

32. O material necessário para a realização das Provas, assim como o Acompanhamento Musical 

para os alunos externos, é da responsabilidade de cada candidato.  

 

33. É obrigatória a apresentação de um documento de identificação perante o júri das provas.  

 

34. A abertura de turmas para o ano letivo 2019/2020 está condicionada ao número mínimo de 

alunos previstos na legislação em vigor.  

 

35. As datas e horários das provas são publicados para consulta no Centro Cultural de Amarante e 

nas páginas www.cc-amarante.pt e www.facebook.com/cca.mariaamelialaranjeira/ 

 

http://www.cc-amarante.pt/
http://www.facebook.com/cca.mariaamelialaranjeira/
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36. A Matriz Geral das provas será publicada no Centro Cultural de Amarante e nas páginas www.cc-

amarante.pt e www.facebook.com/cca.mariaamelialaranjeira/ 

 

37. Mediante os resultados finais das provas, os candidatos serão seriados numa lista única que será 

afixada no Centro Cultural de Amarante e divulgada www.cc-amarante.pt e 

www.facebook.com/cca.mariaamelialaranjeira/ no dia 12 de julho de 2019. 

 

38. Os candidatos admitidos terão 3 dias úteis após a publicação dos resultados para a efetivação 

da matrícula. Após esse prazo perdem direito à matrícula cedendo a sua vaga para os candidatos 

admitidos em lista de espera. 

 

39. Para todos os efeitos será tomado em conta o estipulado na Portaria nº 223-A/2018, de 3 de 

agosto, na Portaria nº 229-A/2018 de 14 de agosto e na Portaria nº 224-A/2015, de 29 de julho, alterada pela 

Portaria nº 140/2018, de 16 de maio.  

 

40. Todos os casos omissos serão apreciados pela Direção Pedagógica. 

 
 
 
 
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico no dia 30 abril de 2019   
 
 

O Diretor Pedagógico 
 

__________________________ 
António Carlos de Sousa Laranjeira Lima 

http://www.cc-amarante.pt/
http://www.cc-amarante.pt/
http://www.facebook.com/cca.mariaamelialaranjeira/
http://www.cc-amarante.pt/
http://www.facebook.com/cca.mariaamelialaranjeira/

