
 

 

 

 

Escola de Música “Luís António Maldonado Rodrigues” 

PROVAS DE SELEÇÃO 

Ano lectivo 2019-20 

NORMAS 

Aprovadas em Conselho Pedagógico de 23 de Maio de 2019 

 

De acordo com as orientações da ANQEP, podem ser admitidos no Curso Básico de 

Música e no Curso Básico de Canto Gregoriano os alunos que ingressam no 5º ano de 

escolaridade através da realização, nos termos dos números 2, 3 e 4 do art.º 45º da 

Portaria N.º223-A/2018 de 3 de agosto, de uma Prova de Seleção aplicada pelo 

estabelecimento de ensino responsável pela componente de formação vocacional, 

concebida a partir de um modelo e regras de aplicação aprovadas pela ANQEP, I.P. 

 

• A seleção é feita através de uma Prova de Aptidão Musical, obrigatória para 

todos os candidatos ao 5º ano; 

• A prova é avaliada de 0 a 100%; os candidatos serão seriados por ordem 

decrescente em função dos resultados obtidos nessa prova; 

• A admissão no regime articulado está dependente, não apenas dos resultados 

obtidos na prova, mas também do número de vagas disponibilizadas pela 

Escola de Música; 

• Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50% não serão admitidos no 

regime articulado; 

• A prova destina-se a aferir as competências musicais genéricas do candidato, 

nomeadamente ao nível do ouvido musical, da coordenação motora, da 

memória auditiva e da capacidade de reprodução de padrões rítmicos e 

melódicos. 

• Realiza-se em dois dias previamente determinados e divulgados: o primeiro 

para preparação e o segundo para avaliação; 

• A prova será orientada e avaliada por um professor de Formação Musical e 

coadjuvada por um professor de Formação Musical e por um professor de 

Instrumento. 

• De acordo com o disposto no art.º 41º do Regulamento Interno, os alunos que 

frequentam a Iniciação Musical na Escola de Música “Luís António Maldonado 

Rodrigues” têm prioridade desde que obtenham uma classificação superior a 

50% na prova. 

• Os candidatos ao Curso Básico de Canto Gregoriano fazem também uma 

prova de aptidão vocal, da qual está dependente a admissão no referido 

curso. 

 

A Direção Pedagógica 


