A admissão é condicionada à aprovação nas provas de acesso e às
vagas existentes.
O formulário de inscrição está disponível em www.empv.pt.
As inscrições terão de ser entregues diretamente na Escola de
Música, nos prazos estabelecidos e mediante o pagamento de
uma taxa de 10€.
Na Escola de Música da Póvoa de Varzim podes aprender os seguintes instrumentos:

PIANO | CRAVO | CANTO
CANTO GREGORIANO
CLARINETE | FLAUTA TRANSVERSAL | OBOÉ
SAXOFONE | TROMBONE | TROMPA | TROMPETE

Contactos:

VIOLA-D’ARCO | VIOLA DEDILHADA | VIOLINO
VIOLONCELO

Sessão de demonstração de instrumentos
12 de Maio de 2018.

Associação Pró-Música da Póvoa de Varzim
Rua D. Maria I Nº56
4490-538 Póvoa de Varzim
Tel. 252614145
Fax. 252612548
www.empv.pt
dp.empv@gmail.com

FOLH ETO I NFOR MATIVO
ANO LETIVO 2018/2019

Informações Gerais
Calendarização
Sessão de demonstração de instrumentos
12 de Maio de 2018.

Matriculas
Para formalização da matrícula é necessário:

Afixação dos Resultados
6 de Julho de 2018.

- Preenchimento da ficha de inscrição fornecida pela EMPV;
- Duas fotografias;
- Apresentação do Cartão Cidadão;
- Apresentação de Boletim de Vacinas atualizado;
- Pagamento de Taxa de Matrícula/Renovação (ensino articulado
isento);
- Pagamento de Taxa de Material Pedagógico;
- Pagamento de Taxa de Seguro Escolar (ensino articulado isento);
- Pagamento de aluguer de instrumento (se verificável);

Formalização de Matrículas
9 a 13 de Julho 2018.

Nota: A Matrícula só se considera efetivada após formalizados
todos os processos descritos anteriormente.

Inscrição nas Provas de Acesso
14 a 25 de Maio 2018.
Realização das Provas de Acesso
9 de Junho de 2018.

Afixação Provisórias das Turmas
20 de Julho 2018.

Propinas

Oferta educativa

Pré-Iniciação Musical - Consultar tabela afixada na escola.

Pré-Iniciação Musical

Iniciação em Música- Consultar tabela afixada na escola.

Iniciação em Música (1º ciclo)
Iniciação Música - 45 min./semana
Classe conjunto - 45 min./semana
Instrumento - 45 min../semana (2 alunos)

Curso Básico de Música (2º/3º Ciclo)
Regime Articulado – Gratuito (financiado pelo contrato de Patrocínio).
Regime Supletivo – Consultar tabela afixada na escola.

Curso Básico de Música (2º/3º ciclo)
Formação Musical - 90 min./semana
Classe conjunto - 135 min./semana
Instrumento- 90min./semana (2 alunos)

Curso Básico de Canto Gregoriano(2º/3º Ciclo)
Regime Articulado – Gratuito (financiado pelo contrato de Patrocínio).
Regime Supletivo – Consultar tabela afixada na escola.

Curso Básico de Canto Gregoriano (2º/3º ciclo)
Formação Musical - 90 min./semana
Classe conjunto - 135 min./semana
Prática Instrumental- 45min./semana (2 alunos)
Prática Vocal- 45min./semana (2 alunos)
Curso Secundário de Música e Curso Secundário de Canto
Consultar Plano Curricular na EMPV.

Curso Secundário de Música
Regime Articulado – Gratuito (financiado pelo contrato de Patrocínio).
Regime Supletivo – Consultar tabela afixada na escola.
Curso Secundário de Canto
Regime Articulado – Gratuito (financiado pelo contrato de Patrocínio).
Regime Supletivo – Consultar tabela afixada na escola.
Obs.: o custo da propina anual é dividido em 10 prestações (Setembro a
junho).
Nos períodos de interrupção letiva não existe qualquer redução de propina. No ato da matrícula tem que ser paga a 1ª prestação (junho).

O que é o ensino articulado?
Neste regime de ensino existe uma articulação pedagógica e
administrativa entre a escola de música e a escola do ensino
regular.
O aluno frequenta o ensino especializado da música com um
plano de estudos adaptado, em que as disciplinas da componente vocacional são ministradas na Escola de Música e as restantes
disciplinas do currículo, na escola do ensino regular.
A EMPV tem protocolo estabelecido para o ensino básico com a
Escola EB 2/3 Dr. Flávio Gonçalves, Escola EB 2/3 Cego do Maio
e para o ensino secundário com a Escola Secundária Eça de
Queirós.
Como funcionam as aulas de música?
A Formação Musical é a disciplina em que se aprende a ler e a
escrever música, a ouvir os sons e os ritmos e a reconhecê-los.
Na aula de Classe de Conjunto pratica-se música de conjunto em
grupos vocais ou instrumentais.
Na aula de instrumento aprende-se a aplicar as técnicas para
tocar um instrumento.
Quando é que um aluno se pode matricular no ensino articulado?
O ingresso é no início do 2º ciclo (5º ano).
É possível ingressar em qualquer outro ano, consoante o número de vagas e mediante a aprovação na prova de acesso.
Como adquirir o instrumento?
A aquisição do instrumento – compra ou aluguer – é da inteira
responsabilidade do Encarregado de Educação. A Escola de música tem alguns instrumentos para alugar. Consulte Regulamento.
Como se processa a admissão?
Para admissão ao 1º ciclo, é realizada uma prova de aptidão
musical.
Para admissão aos restantes ciclos o aluno tem que realizar prova de acesso constituída por uma avaliação a Formação Musical
e outra a Instrumento (As matrizes das provas encontram-se
afixadas na Escola de Música).

