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REGULAMENTO	DA	PROVA	DE	SELECÇÃO	AO	CURSO	
BÁSICO	DE	MÚSICA	

(para	ingresso	no	ano	letivo	2020/2021)	
	
	
	

1º	

Enquadramento	legal	

a) De	acordo	com	a	Portaria	n.º	223-A/2018,	de	3	de	agosto,	podem	ser	admitidos	no	Curso	Básico	

de	Música,	em	regime	articulado	ou	supletivo,	os	alunos	que	ingressam	no	5.º	ano	de	escolaridade,	

através	da	realização	de	uma	Prova	de	Seleção.	

b) A	Prova	de	Selecção	visa	 identificar	e	selecionar	os	candidatos	que	sintam	vocação	na	área	da	

Música	 e	 que	 reúnam	 as	 condições	 necessárias	 para	 desenvolver	 aptidões	 ou	 talentos	 artísticos	

através	de	uma	formação	de	excelência	no	Ensino	Especializado	de	Música.	

c) A	Prova	de	Seleção	tem	um	carácter	eliminatório.	
	
d) Por	 força	 da	 atual	 situação	 de	 encerramento	 das	 atividades	 presenciais	 nas	 escolas	 devido	 à	

pandemia	do	COVID-19,	a	Prova	de	Seleção	dos	candidatos	será	realizada	de	modo	assíncrono,	com	

recurso	a	ferramentas	digitais	e	sem	uma	componente	presencial.	

	
2º	

Regimes	de	frequência	
	

a) A	Portaria	n.º	 223-A/2018,	 de	3	de	 agosto,	 define	que	os	 alunos	que	pretendam	 ingressar	no	

Curso	Básico	de	Música	no	5.º	ano	de	escolaridade	na	AMAC	poderão	optar	por	dois	 regimes	de	

frequência	distintos:	o	regime	articulado	e	o	regime	supletivo.	

b) O	regime	articulado	é	financiado	a	100%	pelo	Ministério	da	Educação.	

c) O	regime	supletivo,	é	comparticipado	em	50%	pelo	Ministério	da	Educação.	

d) O	 candidato	 que	 não	 for	 admitido	 no	 regime	 articulado	 por	 insuficiência	 de	 vagas	 poderá	

ingressar	no	regime	supletivo,	desde	que	tenha	obtido	uma	classificação	na	Prova	de	Seleção	igual	

ou	superior	a	50%.	
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3º	

Inscrição	e	prazos	
a) A	 inscrição	 na	 Prova	 de	 Seleção	 ao	 Curso	 Básico	 de	 Música,	 para	 ingresso	 no	 ano	 letivo	

2020/2021	é	feita	através	do	preenchimento	de	um	formulário	disponibilizado	no	site	da	AMAC,	em	

http://www.amac.pt/prova-admissao.	

b) O	prazo	de	inscrição	na	prova	decorre	de	18	de	maio	a	14	de	junho	de	2020.	

c) Face	à	atual	situação	de	Pandemia	por	Covid	19,	decidiu	a	AMAC	prorrogar	o	prazo	de	inscrição	na	

referida	prova	até	dia	26	de	junho	de	2020,	às	14h.	

	
	

4º	

Definição	da	Prova	de	Seleção	

a) A	Prova	de	Admissão	ao	Curso	Básico	de	Música	da	AMAC	integra	3	componentes:	

1. Envio	de	1	vídeo	com	duas	canções	interpretadas	pelo	aluno;	

2. Resposta	 a	 um	 questionário	 digital	 pelo	 aluno,	 com	 perguntas	 sobre	 um	

determinado	vídeo;	

3. Entrevista	aos	pais	e	encarregados	de	educação	do	aluno.	
	
b) Os	alunos	que	já	tocam	e	estudam	um	instrumento	musical	–	e	apenas	estes	–	terão	de	enviar	

um	segundo	vídeo	a	tocar	uma	peça	no	seu	instrumento.	

	

5º	

Procedimentos	relativos	às	provas	

a) Será	enviado	por	email	ao	encarregado	de	educação	de	cada	aluno	inscrito	na	Prova	de	Seleção	a	

explicação	sobre	o	vídeo	a	submeter	pelo	aluno	candidato,	nomeadamente	no	que	concerne	à	sua	

gravação,	objetivos	e	critérios	de	avaliação	do	mesmo.	

O	aluno	terá	o	prazo	de	48	horas	para	realizar,	gravar	e	enviar	a	referida	gravação	vídeo.	
	
b) O	encarregado	de	educação	receberá,	igualmente,	um	link	de	acesso	a	um	outro	vídeo	que	será	

objeto	do	questionário,	a	preencher	digitalmente	pelo	aluno	candidato.	

c) A	 entrevista	 ao	 encarregado	 de	 educação	 será	 realizada	 por	 vídeo	 conferência,	 através	 da	

aplicação	Zoom,	em	data	a	comunicar,	por	membros	da	Direção	Executiva	e	Pedagógica	da	AMAC.	

Esta	entrevista	é	obrigatória	e	tem	um	caráter	eliminatório.	

A	 entrevista	 tem	 como	 objetivos	 identificar	 a	 motivação	 do	 aluno	 e	 da	 sua	 família	 para	 a	

aprendizagem	musical	e	possibilitar	esclarecimentos	sobre	a	especificidade	do	ensino	da	Música.	
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6.º	

Atribuição	do	Instrumento	

a) Face	 ao	 atual	 impedimento	 de	 realização	 dos	 ateliers	 de	 experimentação	 dos	 instrumentos	 e	

respetivos	testes	vocacionais,	por	impossibilidade	presencial,	a	atribuição	do	Instrumento	de	cada	

aluno	admitido	remeterá	para	uma	decisão	administrativa	da	escola.	

b) Considera-se	exceção	à	alínea	anterior,	o	 caso	de	alunos	que	 já	 tocam	um	 instrumento	e	que	

pretendam	concorrer	apenas	a	este.	

c) A	 AMAC	 poderá	 vir	 a	 realizar	 testes	 vocacionais	 de	 Instrumento,	 presenciais	 e	 práticos,	 aos	

alunos	 que	 forem	dados	 como	 admitidos	 –	 e	 apenas	 a	 estes	 –	 no	 decorrer	 do	 início	 do	mês	 de	

setembro	 de	 2020.	 Contudo,	 ressalva-se	 que	 estes	 testes	 só	 poderão	 ser	 cumpridos	 com	

observação	e	salvaguarda	de	todas	as	indicações	e	normas	de	segurança	definidas	pelas	entidades	

competentes	e	pela	AMAC.	

d) A	 atribuição	 ou	 escolha	 do	 Instrumento	 a	 ser	 exercida	 pela	 AMAC	 não	 pode	 ser	 objeto	 de	

recurso	por	parte	do	aluno	e/ou	do	encarregado	de	educação.	

	

7.º	

Vagas	e	resultados	

a) Os	candidatos	são	considerados	“aptos”	na	Prova	de	Seleção	se	tiverem	uma	classificação	igual	

ou	superior	a	50%.	

b) Os	candidatos	dados	como	“aptos”	serão	seriados	segundo	as	classificações	percentuais	obtidas	

na	Prova	de	Seleção	e	admitidos	consoante	o	número	de	vagas	existente.	

c) Os	 candidatos	 aptos,	 não	 admitidos	 por	 insuficiência	 de	 vagas,	 serão	 ordenados	 por	 ordem	

decrescente	de	classificação	obtida	na	Prova	de	Seleção	e	ficam	em	lista	de	espera.	

d) Os	resultados	da	Prova	de	Seleção	ao	5.º	ano	para	criação	da	turma	em	regime	articulado	serão	

afixados	na	Escola	Josefa	d´Óbidos.	

e) Os	 resultados	 da	 Prova	 de	 Seleção	 ao	 5.º	 ano	 para	 os	 alunos	 candidatos	 ao	 regime	 supletivo	

serão	comunicadas	por	email	ao	encarregado	de	educação.	

	

8.º	

Calendário	

a) As	 especificações	 e	 explicação	 relativamente	 ao	 vídeo	 e	 ao	 questionário	 digital	 a	 serem	

realizados	 pelo	 aluno	 candidato	 serão	enviadas	 para	 o	 email	 de	 contacto	do	 aluno	 no	dia	 28	de	
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junho	de	2020.	

b) O	 envio	 do	 vídeo	 e	 do	 questionário	 digital	 realizados	 pelo	 aluno,	 que	 integram	 a	 prova	 de	

admissão,	terá	de	ser	cumprido	até	ao	final	do	dia	30	de	junho	de	2020.	

c) A	 data	 e	 hora	 da	 entrevista	 com	 o	 encarregado	 de	 educação	 do	 aluno	 candidato	 será	

comunicada	por	email,	tendo	lugar	entre	os	dias	29	de	junho	e	17	de	julho.	

	

9.º	

Faltas	

a) O	não	envio	de	uma	ou	mais	provas	pelo	aluno	candidato,	o	incumprimento	dos	prazos	definidos	

e/ou	 a	 falta	 do	 encarregado	 de	 educação	 à	 entrevista	 agendada	 só	 poderão	 ser	 justificados	 por	

motivos	de	saúde	ou	impedimento	legal,	ambos	devidamente	comprovados.	

b) Compete	 ao	 encarregado	 de	 educação	 enviar	 a	 justificação	 para	 a	 AMAC	 no	 prazo	 de	 3	 dias	

úteis,	para	o	email:		secretaria@amac.pt.	

c) A	AMAC	reserva-se	ao	direito	de	não	aceitar	a	justificação	apresentada.	
	
d) A	AMAC	 remarcará	 novas	 datas	 de	 prova	mediante	 validade	 da	 justificação	 apresentada	 pelo	

encarregado	de	educação.	

	
	
	
	
Lisboa,	18	de	junho	de	2020	
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