
 

  

  

                       Edital  
 
     Prova de seleção ao 2º ciclo do Ensino Básico de Música 

Ano Letivo 2022/2023 
 
O Conservatório de Música de Vila do Conde, faz saber que, nos termos do nº 2 do artigo 45º da Portaria 
nº 223-A/2018 de 3 de agosto, estão afixadas as condições para realização da Prova de seleção ao 2º ciclo 
do Ensino Básico, neste Conservatório, para o ano letivo 2022/2023. 
 

 
1 – Calendário das ações a desenvolver 
 
Os prazos em que deverão ser praticados os atos relativos à Prova de seleção ao 2º ciclo do Ensino     
Básico no Conservatório de Música de Vila do Conde, constam do anexo I. 

 
 
2 – Cursos para os quais são admitidas inscrições 
 
São admitidas inscrições para a realização da Prova de Seleção ao 2º ciclo do Ensino Básico para os    
cursos:  
 
 
 
Curso Básico de Música – Instrumento, em regime Articulado e em regime Supletivo: 
 

- Clarinete 
- Cravo 
- Flauta Transversal 
- Guitarra 
- Guitarra Portuguesa 
- Piano 
- Saxofone 
- Viola d’arco 
- Violino 
- Violoncelo 
- Canto (apenas na qualidade de autofinanciado) 

 
3 – Informações relativas ao financiamento por parte do Estado 
 
O Ensino Artístico Especializado pode ser ministrado em três regimes, a saber: Integrado, Articulado e 
Supletivo. 
O Conservatório de Música de Vila do Conde apenas disponibiliza os regimes Articulado e Supletivo. 
 



 

  

3.1) Regime Articulado 
 
    3.1.1) O 2º ciclo do curso básico em regime Articulado é financiado pelo estado, através do Ministério 
da Educação.  
 
    3.1.2) O 2º ciclo do curso básico em regime Articulado está sujeito a limite de vagas por parte da    
tutela. Não obstante, os alunos que não consigam financiamento, podem frequentar este regime a       
expensas próprias.  
 
    3.1.3) O número total de vagas financiadas, para a frequência do 2º ciclo do curso básico, em regime 
Articulado, no Conservatório de Música de Vila do Conde, é definido pela DGEstE (Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares), em edital próprio, habitualmente em conformidade com a saída de alunos do 
ensino básico.  
Esta saída acontece de várias formas: 
 

- Conclusão do Curso Básico; 
- Transferência de Estabelecimento de Ensino; 
- Reprovação a uma disciplina por dois anos consecutivos; 
- Reprovação a duas disciplinas; 
- Desistência, depois de pedido efetuado à DGEstE; 
- Morte. 

 
3.1.4) A distribuição das vagas, da disciplina de Instrumento, para a frequência do 2º ciclo do curso 
básico em regime Articulado no Conservatório de Música de Vila do Conde, é da exclusiva         
competência da Direção Pedagógica do Conservatório de Música de Vila do Conde. 
 
3.1.5) O número previsional de vagas financiadas e sua respetiva distribuição consta do anexo IV do 
presente edital. 
 
3.1.6) O número definitivo de vagas e sua respetiva distribuição, só será determinado e publicado 
depois de conhecido o Edital da ANQEP, I.P. 
 
3.1.7) O aluno inscrito em regime articulado, é aluno da escola que ministra o ensino vocacional de 
música, sendo a mesma responsável pela certificação do respetivo curso. Assim sendo, os alunos que 
se decidam matricular no Conservatório de Música de Vila do Conde neste regime do Ensino        
Artístico Especializado, são em primeira instância alunos do Conservatório de Música de Vila do 
Conde, ocupando as Escolas do Ensino Genérico com as quais este Conservatório constituiu       
protocolo, um papel meramente coadjuvante no que respeita ao ministério das disciplinas de caráter 
não vocacional. 
 

3.2) Regime Supletivo 
 
    3.2.1) O 2º ciclo do curso básico em regime Supletivo não é financiado pelo estado. 
 
    3.2.2) O 2º ciclo do curso básico em regime Supletivo é suportado pelo encarregado de educação do 
proponente. 
 
    3.2.3) O 2º ciclo do curso básico em regime Supletivo, uma vez que não é financiado, não está sujeito a 



 

  

limite de vagas por parte da tutela. 
 
    3.2.4) As vagas para a frequência do 2º ciclo do curso básico em regime supletivo no Conservatório de 
Música de Vila do Conde, são definidas pelos seus órgãos diretivos, em conformidade com a capacidade 
de oferta da escola. 
 
4 – Informações relativas à instrução do processo  
 
4.1) A inscrição é efetuada, on-line, através do link:  Inscrição na Prova de Seleção ao 5º ano             
 
4.2) No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar a escola do ensino genérico, que           
pretendem frequentar em articulação com o Conservatório de Música de Vila do Conde. 
 
4.3) Será disponibilizada uma lista, onde os candidatos serão seriados por ordem decrescente de          
classificação, expressa em percentagem com arredondamento à décima. 
 
4.4) Os candidatos, considerados aptos, que não sejam admitidos por insuficiência de vagas, poderão, caso 
existam desistências, ser posteriormente chamados por ordem decrescente de classificação. 
 
4.5) A Matriz da Prova de Seleção ao 2º ciclo do Ensino Básico de Música – Instrumento, consta do    
anexo III deste edital. 
 
      4.5.1) Esta prova tem um carácter eliminatório, tendo como objetivo a seleção de candidatos que 
sintam vocação na área da música e reúnam as condições necessárias para desenvolver aptidões ou      
talentos artísticos, através de uma formação de excelência. 
 
      4.5.2) Os candidatos que obtenham um mínimo 50 % na prova serão considerados APTOS. 
          

4.5.2.1) Uma vez considerado apto e seja admitido, por se encontrar dentro do número de vagas 
disponível, o candidato será colocado no instrumento, em conformidade com a nota que obtiver 
na prova de instrumento, conforme a quota existente para o mesmo.  
 
4.5.2.2) As quotas de instrumento serão disponibilizadas pelo CMVC até ao dia antes da          
divulgação dos resultados. 

 
      4.5.3) Os candidatos que não obtenham um mínimo 50 % na prova serão considerados INAPTOS. 
 
 
5 – Funcionamento do Curso Básico de Música em Regime Articulado 
 
5.1) Funcionamento do regime Articulado quanto ao horário letivo; 
  
O horário de lecionação em regime articulado, é resultado de um protocolo, que estabelece um acordo 
prévio entre as duas instituições ministrantes, onde tem primazia ao nível da escolha dos turnos, o    
Conservatório de Música de Vila do Conde. 
 
No 2º ciclo do ensino básico (correspondente ao 5º e 6º anos de escolaridade), salvo situações de        
confinamento obrigatório decretadas pelo Estado, as aulas da Formação Artística Especializada          

https://forms.gle/h9yYzuJfut7j9QiR7


 

  

(Instrumento + Formação Musical + Classe de conjunto) são ministradas nas instalações do nosso   
Conservatório, no período da manhã, entre as 8:30 e as 12:30 horas. 
As aulas do ensino genérico, salvo situações de confinamento obrigatório decretadas pelo Estado, são 
ministradas nas instalações das Escolas protocoladas, no período da tarde, entre as 13:30 e as 18:30 horas. 
 
No 3º ciclo do ensino básico (correspondente ao 7º, 8º e 9º ano de escolaridade), as aulas da Formação 
Artística Especializada (Instrumento + Formação Musical + Classe de conjunto), salvo situações de 
confinamento obrigatório decretadas pelo Estado, são ministradas nas instalações do nosso Conservatório, 
no período da tarde, entre as 14:30 e as 18:30 horas. 
As restantes aulas, salvo situações de confinamento obrigatório decretadas pelo Estado, são ministradas 
nas instalações das Escolas EB 2,3 protocoladas, no período da manhã, entre as 8h25 e as 13h25. No 9º 
ano algumas destas aulas serão ministradas também no período da tarde, no entanto trata-se de uma carga 
horária residual. 
 
A rotatividade nestes horários foi escolhida, em primeiro lugar, porque não é possível logisticamente, ao 
Conservatório, assegurar a totalidade das aulas no período da manhã ou da tarde. 
 
5.2) Organização do horário das disciplinas de música no 2º ciclo do ensino básico em regime             
Articulado; 
 
Sempre que possível, as disciplinas serão agrupadas nos mesmos dias para permitir o menor número    
possível de deslocações ao Conservatório. 
 
O currículo dos alunos a nível do ensino da música é constituído por três disciplinas. A saber: 
 

- Formação Musical – 3 x 45 minutos 
- Classe de Conjunto – 2 x 45 minutos 
- Instrumento – 2 x 45 minutos (2 alunos) ou então 45 minutos (1 aluno) 

 
Assim sendo, a disciplina de Classe de Conjunto (Coro) e a disciplina de Formação Musical,                 
serão, sempre que possível, ministradas no mesmo dia, sendo assim necessário apenas dois dias para    
ministrar estas disciplinas.  
Caso seja possível, marcar a aula de instrumento durante um destes dois dias, os alunos só se deslocarão ao 
CMVC apenas dois dias, salvo situações de confinamento obrigatório decretadas pelo Estado. Caso tal não 
aconteça, salvo situações de confinamento obrigatório decretadas pelo Estado, deslocar-se-ão três dias ao 
CMVC.  
 
6 - Disposições Finais 
 
 

6.1) No que concerne à prova de instrumento, o candidato não será, em caso algum, penalizado por nunca 
ter tocado um instrumento. 
 
6.2) A prova de instrumento tem apenas um carácter experimental pelo que, se o candidato o desejar, 
pode experimentar mais do que um instrumento, ou em alternativa cantar uma canção que entenda 
preparar. Não obstante, a classificação obtida na prova de instrumento é determinante para a colocação do 
aluno nessa disciplina no caso da existência de quotas. 
 



 

  

6.3) O facto da prova de instrumento ser executada num determinado instrumento, não significa que o 
candidato seja colocado nesse instrumento. 
 
6.4) Em caso de empate, prevalecerá a melhor pontuação na prova de execução instrumental, seguida da 
melhor pontuação obtida na prova de aptidão musical. 
 
6.5) O Conservatório de Música de Vila do Conde reserva-se ao direito de colocar os candidatos no 
instrumento, consoante a disponibilidade da oferta para o ano letivo de 2022/2023. 
 
6.6) Os candidatos considerados aptos estarão sob um regime condicional até ser conhecido o edital que         
promulgue o financiamento dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, que ministram 
cursos do ensino artístico especializado de música para o ano letivo de 2022/2023.  
 
6.7) Só depois de conhecido o teor do edital, referido no ponto anterior, é que serão afixadas, em local 
próprio    deste estabelecimento de ensino, as vagas a atribuir, bem como, a lista de candidatos colocados, 
devidamente     seriados por classificação decrescente.  
 
6.8) Caso não seja preenchida a totalidade das vagas, o Conservatório de Música de Vila do Conde 
reserva-se ao direito de instituir uma segunda fase de seleção, com vista ao preenchimento das mesmas. 
 
6.9) A realização desta prova não implica custos. 
 
6.10) Depois de considerado APTO, o candidato deverá ser matriculado (com carácter condicional), pelo 
seu       encarregado de educação, ou pessoa com competência para tal, no Conservatório de Música de 
Vila do Conde, através da plataforma MUSa, que em caso de admissão, será disponibilizada pelos Serviços 
Administrativos. 
 
6.11) Os prazos de matrícula (condicional), definidos no anexo II deverão ser respeitados, sob pena de 
exclusão do candidato da seriação definitiva. 
 
6.12) Os custos monetários inerentes à matrícula (condicional), serão afixados no site do CMVC e em 
tempo     oportuno no Conservatório de Música de Vila do Conde. Ver anexo III. 
 
6.13) Em caso de reclamação, esta deve ser feita através do site do CMVC e dirigida à Direção Pedagógica 
do Conservatório de Música de Vila do Conde no prazo de vinte e quatro horas, a contar da primeira 
publicação da lista com a seriação dos candidatos. 
 
 
 
 
 
 

Vila do Conde, 7 de maio de 2022 
 

 
 
 

_________________________________ 
Dr. Aires Pinheiro | Dr. Nuno Oliveira 

(Direção Pedagógica) 
 
 
 



 

  

 
Anexo I 

Calendário da Prova de Seleção ao 2º ciclo do Ensino Básico em regime Articulado e regime Supletivo 
 

Afixação do Edital 
 

14 de maio 

Prazo de Inscrições Início – 14 de maio 
 

Final – 14 de junho 

Prova Escrita de Aptidão Musical e  
Formação Musical  1 de julho 18:00 às 19:00 

 
realizada em  
simultâneo 

Prova Oral de Aptidão Musical e  
Formação Musical  1 de julho 

Formação  
Musical 

Aptidão 
Musical Serão organizados 

dois grupos por  
ordem alfabética 

Grupo A 
19:00 às 19:30 

Grupo B 
19:30 às 20:00 

Grupo B 
19:00 às 19:30 

Grupo A 
19:30 às 20:00 

Prova de Execução Instrumental 2 de julho 
Grupo A 

09:30 às 10:15 
Grupo B 

10:15 às 11:00 

Individualmente 
por  

ordem alfabética 

 
 

Anexo II 
Período de matrícula/renovação de matrícula no 5º ano do 2º Ciclo do Ensino Básico                              

do Ensino Artístico Especializado Ano Letivo 2022/2023 
 

Dias Horário 
  04 a 08 de julho                Através da plataforma MUSa 

 
 

Anexo III 
Documentos necessários e obrigatórios ao processo de matrícula/renovação de matrícula no  

5º ano do 2º Ciclo do Ensino Básico do Ensino Artístico Especializado Ano Letivo 2022/2023 
 

Documento Observações 
Cartão de Cidadão do Aluno Só apresentação para verificação 

Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação Só apresentação para verificação 
Boletim de Vacinas Só apresentação para verificação 

 
No ato da matrícula/renovação de matrícula, os encarregados de educação deverão proceder ao          
pagamento do seguro escolar e da comparticipação nos custos das atividades curriculares complementares, 
promovidas pelo Conservatório de Música de Vila do Conde, quer isoladamente, quer em colaboração 
com outras entidades, para os Cursos Básicos e Secundários, no valor estipulado pela tabela de preços em 
vigor no Conservatório de Música de Vila do Conde, à data da realização do referido ato de 
matrícula/renovação de matrícula, previstas pelo DL nº 35/90 de 25 de janeiro e autorizadas pela Portaria 
nº 224-A/2015 de 29 de julho, nomeadamente na alínea b) da sua cláusula quinta, atualizada pela portaria 
nº 140/2018 de 16 de maio, nomeadamente no nº 2 da cláusula sexta do anexo II.  



 

  

A validação das matrículas, renovações de matrículas ou alterações do regime de matrícula que não forem 
efetuadas dentro do prazo estabelecido, sujeitam-se ao pagamento suplementar de 50% do valor          
estabelecido para as mesmas. 
Mais se informa que, conforme o disposto no Regulamento Interno do Conservatório de Música de Vila 
do Conde, a existência de débitos a esta Instituição, impossibilita a realização do ato de                        
matrícula/renovação de matrícula. 
 
 

Anexo IV 
Número previsional de vagas financiadas (regime Articulado) 

 
Número previsional de vagas 

 
Conservatório de Música de Vila do Conde 35 vagas (*) 

 
* Este número poderá ser superior ou inferior, consoante o que for determinado pelo edital da ANQEP, I.P. 
 
 

Número previsional de vagas financiadas (regime Supletivo ou regime Articulado autofinanciado) 
 

Número previsional de vagas 
 

Conservatório de Música de Vila do Conde 15 vagas 
 
 

 
Anexo V 

Matriz da Prova de Seleção ao 2º Ciclo Ensino Básico (EAE) 
Ano Letivo 2022/2023 

 
 

Nota Informativa 
 

O candidato realizará uma Prova de Seleção de acordo com os termos do nº2 do artigo 45º da Portaria     
nº 223-A/2018 de 3 de agosto, concebida a partir do modelo e regras de aplicação aprovadas pela 
ANQEP, I.P. 
Esta prova tem um carácter eliminatório, tendo como objetivo a seleção de candidatos que sintam      
vocação na área da música e reúnam as condições necessárias para desenvolver aptidões ou talentos    
artísticos, através de uma formação de excelência. 
Assim sendo, os candidatos serão admitidos por ordem decrescente de classificação, expressa em        
percentagem com arredondamento à décima.  
Mais se informa que os candidatos considerados aptos que não sejam admitidos por insuficiência de   
vagas, poderão, caso existam desistências, ser posteriormente chamados por ordem decrescente de     
classificação. 
Informa-se ainda que o candidato será colocado no instrumento em conformidade com a capacidade de 
oferta formativa deste estabelecimento de ensino. 



 

  

 
Matriz 

 
A Prova de Seleção compreende dois momentos: 
 
 

1º Aptidão Musical (Total: 50%) 
 

Neste primeiro momento, serão identificadas as aptidões requeridas para a aprendizagem da música no 
contexto do ensino artístico especializado. 
 
Serão avaliadas as competências seguintes: 
 

Competência Ponderação em % 
O ouvido musical  25% 
Capacidade de memorização e reprodução de padrões rítmicos e melódicos 25% 
                                                                                                           Total: 50% 

 
 
 
 

2º Conhecimentos a nível de Formação Musical e de Execução Instrumental    
(Total: 50%) 

 
Este segundo momento é constituído por três provas que têm como objetivo, aferir os conhecimentos que 
o candidato possuí nos domínios supracitados. 
  

1) Prova Escrita de Formação Musical 

Nesta prova serão avaliadas as seguintes competências: 
 
Competências a avaliar Ponderação em % 
Identificação de trechos musicais (rítmico/melódicos) de dificuldade reduzida 5 % 
Reprodução escrita de trechos musicais (rítmico/melódicos) de dificuldade reduzida 5 % 
                                                                                                                      Total: 10 % 
        
 

2) Prova Oral de Formação Musical 
 

Nesta prova serão avaliadas as seguintes competências: 
 
Competências a avaliar Ponderação em % 
Entoação de trechos musicais (rítmico/melódicos) de dificuldade reduzida 5 % 
Reprodução de trechos rítmicos de dificuldade reduzida 5 % 
                                                                                                                       Total: 10 % 
          



 

  

3) Prova de Execução Instrumental 
 

Nesta prova serão avaliadas as seguintes competências: 
 
Competências a avaliar Ponderação em % 
Capacidade de postura e de motricidade  10 % 
Capacidade de reprodução sonora  10 % 
Grau de adaptabilidade  10 % 
                                                                                                                        Total:  30 % 
  
                                                                                                                        Total: 50 % 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


