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I. Introdução

O Conservatório Regional de Palmela (CRP) é uma escola particular do ensino artístico
especializado da música, tendo como entidade titular a Sociedade Filarmónica Humanitária.
Por Despacho do Sr. Diretor Regional de Educação de Lisboa, de 23/10/2001, foi concedida a
primeira autorização de funcionamento, sendo a sua finalidade contribuir para a formação de
músicos devidamente qualificados. Assim, pretende o presente Regulamento estabelecer, para
além do que a Lei determina, normas de funcionamento que contribuam para a crescente
melhoria da função educativa deste Conservatório num contexto global de grande
competitividade ao nível da revelação de competências musicais.

II. Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1º
São objetivos do presente regulamento interno:
a) Estabelecer, respeitando o disposto na legislação, as normas de funcionamento do
CRP;
b) Promover na comunidade escolar um sentido de responsabilidade e solidariedade;
c) Promover o respeito e a cooperação entre toda a comunidade escolar;
d) Promover a vivência de valores inerentes a um estabelecimento de ensino artístico;
e) Estabelecer, regulamentar e garantir a todos os membros da comunidade escolar o
direito de participar e intervir na vida do CRP e na concretização criativa do seu
Projeto Educativo;
f)

Informar toda a comunidade escolar e outros interessados das normas de
funcionamento do CRP.

Artigo 2º
1.

São abrangidos pelo presente regulamento todos os membros da comunidade escolar
desde que se encontrem na Escola ou nos locais e eventos em que a Escola se fizer
representar.

2.

Para os efeitos do presente regulamento, consideram-se, como membros da sua
comunidade escolar, os órgãos de gestão e orientação educativa, o pessoal docente, o
pessoal não docente, os alunos, os pais e encarregados de educação, e todas as demais
pessoas e instituições que de alguma forma se relacionem com a atividade pedagógica e
artística desenvolvida pelo CRP.
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III. Órgãos de Gestão e Orientação Educativa

Artigo 3º
Os órgãos de Gestão e Orientação Educativa do CRP são os seguintes:
a) A Administração;
b) A Direção Pedagógica;
c) O Conselho Pedagógico;
d) Os Departamentos Curriculares;
e) O Departamento de Tutores.
f)

O Departamento de Produção
SECÇÂO I – Administração

Artigo 4º
É o órgão de administração e gestão do CRP com competência deliberativa em matéria
administrativa e financeira.

Artigo 5º
Composição
É composto por três elementos eleitos pela Direção da Sociedade Filarmónica Humanitária,
entidade proprietária do CRP.

Artigo 6º
Competências
É competência da Administração:
a) Definir orientações gerais para o CRP;
b) Representar o CRP nos atos públicos e em todos os assuntos de natureza
administrativa e financeira;
c) Assegurar o cumprimento de todas as orientações e prestar ao Ministério da
Educação todas as informações solicitadas;
d) Candidatar o CRP ao Contrato de Patrocínio, a celebrar com o Ministério da
Educação, e responder pela correta aplicação dos valores recebidos;
e) Propor alterações ao regulamento interno do CRP, tendo em conta os imperativos
legais impostos por lei;
f)

Aprovar o Plano de Atividades e o respetivo orçamento anual;
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g) Estabelecer a organização administrativa e as condições necessárias ao bom
funcionamento do CRP;
h) Assegurar a contratação e gestão dos funcionários docentes e não docentes;
i)

Administrar o orçamento do CRP;

j)

Definir o regime de mensalidades dos alunos;

k) Aprovar e proceder à aquisição e manutenção dos equipamentos inerentes ao
funcionamento normal do CRP;
l)

Autorizar e proceder à aquisição de materiais de consumo inerentes ao
funcionamento normal do CRP;

m) Elaborar mapa de receitas e despesas;
n) Cumprir as normas legalmente previstas para as entidades proprietárias de
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.
SECÇÂO II – Direção Pedagógica

Artigo 7º
A Direção Pedagógica é o órgão de administração e gestão da escola nas áreas pedagógica e
cultural.

Artigo 8º
Composição
A Direção Pedagógica pode ser colegial ou singular, é nomeada pela Direção da Sociedade
Filarmónica Humanitária, observados todos os requisitos legais e homologada pelo membro
competente do Ministério da Educação.

Artigo 9º
Competências
É competência da Direção Pedagógica:
a) Representar a Escola junto do Ministério da Educação em todos os assuntos de
natureza pedagógica;
b) Planificar e acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades da Escola;
c) Promover o cumprimento dos planos e programas de estudo;
d) Propor à Administração a contratação de pessoal docente necessário ao bom
funcionamento do CRP;
e) Nomear os coordenadores dos Departamentos Curriculares;
f)

Velar pela qualidade do ensino;
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g) Zelar pela educação e disciplina dos alunos;
h) Cumprir as normas legalmente previstas para as direções pedagógicas de
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.
SECÇÂO III – Conselho Pedagógico

Artigo 10º
O Conselho Pedagógico é o órgão que assegura a coordenação e orientação da vida educativa
do CRP, nomeadamente nos domínios pedagógico e didático.

Artigo 11º
Composição
O Conselho Pedagógico é composto:
a) Pela Direção Pedagógica;
b) Pelos Coordenadores dos Departamentos Curriculares;
c) Pelo Coordenador do Departamento de Tutores;
d) Pelo Coordenador do Departamento de Produção;
e) Pelo Presidente da Administração do CRP ou um seu representante, quando a ordem
de trabalhos o justificar, sem direito a voto.

Artigo 12º
Competências
É da competência do Conselho Pedagógico:
a) Desencadear ações e mecanismos para a construção e avaliação do Projeto
Educativo;
b) Definir as linhas gerais para a elaboração do Plano de Anual de Atividades, do
Regulamento Interno e do calendário escolar;
c) Aprovar o Regulamento Interno;
d) Aprovar o Plano Anual de Atividades;
e) Aprovar o calendário escolar;
f)

Promover o cumprimento dos Planos e Programas de estudo;

g) Dar parecer sobre curricula, programas, modelos de provas, nomeadamente provas
de seleção/acesso, colocação e de transição de ano/grau, globais, aptidão artística,
equivalência à frequência e outros instrumentos de avaliação;
h) Assegurar a orientação pedagógica definindo os critérios a ter em conta na
preparação e funcionamento do ano letivo;
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i)

Pronunciar-se sobre propostas de gestão dos espaços e equipamentos;

j)

Promover ações que estimulem a interdisciplinaridade;

k) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica, artística e disciplinar;
l)

Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas recomendações e
deliberações.

Artigo 13º
Funcionamento
Os assuntos da competência do Conselho Pedagógico são tratados em reuniões que se regem
de acordo com as seguintes normas:
a) As reuniões do Conselho Pedagógico são convocadas pela Direção Pedagógica sendo
a presidência assumida por um dos seus elementos;
b) O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por período letivo cujas datas
devem constar do calendário escolar;
c) Podem ainda ser convocadas reuniões extraordinárias por decisão da Direção
Pedagógica, solicitação da Direção da Sociedade Filarmónica Humanitária ou dos
docentes que o integram;
d) A ordem de trabalhos, assim como os documentos a discutir e a aprovar devem ser
enviados, pela Direção Pedagógica, a todos os elementos que o compõem até 15 dias
antes da data das reuniões;
e) Sempre que não estejam presentes todos os elementos, cabe ao presidente decidir, de
acordo com os assuntos da ordem dos trabalhos, se existem condições para realizar a
reunião;
f) Em caso de empate nas votações prevalece a decisão do presidente;
g) Das suas reuniões são lavradas atas que serão redigidas e aprovadas no final de cada
reunião.
SECÇÂO IV – Departamentos Curriculares

Artigo 14º
Os Departamentos Curriculares são órgãos de apoio ao Conselho Pedagógico.
Artigo 15º
Constituição e disciplinas relacionadas
1.

Cada departamento curricular tem um coordenador nomeado pela Direção Pedagógica.
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2.

De acordo com as disciplinas lecionadas, funcionam os seguintes Departamentos
Curriculares:
a) Formação Musical e Disciplinas Teóricas;
b) Sopros;
c) Cordas;
d) Classes de Conjunto;
e) Canto, Educação Vocal, Guitarra, Harpa, Percussão e Piano;
f)

Iniciação Musical.

Artigo 16º
Competências
São competências de cada Departamento Curricular:
a) Discutir os problemas correntes e específicos das disciplinas do Departamento;
b) Discutir os conteúdos das provas de avaliação, nomeadamente provas de
seleção/acesso, provas de colocação e de transição de ano/grau, recitais finais, provas
globais e provas de aptidão artística, assim como os seus critérios de avaliação e
propô-los ao Conselho Pedagógico;
c) Elaborar a lista de material necessário para o funcionamento de cada disciplina.

Artigo 17º
Funcionamento
Os assuntos da competência dos Departamentos Curriculares são tratados em reuniões que se
regem de acordo com as seguintes normas:
a) As reuniões dos Departamentos Curriculares são convocadas pelo respetivo
coordenador que assume a presidência;
b) Os Departamentos Curriculares reúnem ordinariamente uma vez por período letivo
após as reuniões do Conselho Pedagógico;
c) Podem ainda ser convocadas reuniões extraordinárias por decisão do Coordenador, por
solicitação da Direção Pedagógica ou dos docentes que o integram;
d) A ordem de trabalhos, assim como os documentos a discutir e a aprovar devem ser
enviados, pelo coordenador de departamento, a todos os elementos que o compõem
até 15 dias antes da data das reuniões;
e) Sempre que não estejam presentes todos os elementos, cabe ao presidente decidir, de
acordo com os assuntos da ordem dos trabalhos, se existem condições para realizar a
reunião;
f) Em caso de empate nas votações prevalece a decisão do presidente;
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g) Das suas reuniões são lavradas atas que serão redigidas e aprovadas no final de cada
reunião.

Artigo 18º
Competências do Coordenador de Departamento Curricular
São competências do Coordenador de Departamento Curricular:
a) Convocar e presidir às reuniões do departamento;
b) Representar e apresentar as propostas do respetivo departamento no Conselho
Pedagógico;
c) Transmitir ao departamento as informações do Conselho Pedagógico;
d) Organizar o funcionamento do departamento que coordena;
e) Acompanhar e apoiar os novos professores na integração no CRP;
f)

Promover a divulgação de materiais pedagógicos entre os professores;

g) Organizar, com a Direção Pedagógica, o processo de avaliação relativo às provas, de
colocação e transição de ano/grau, globais, de aptidão artística e recitais finais;
h) Orientar o respetivo departamento no que diz respeito à elaboração de critérios de
avaliação a propor ao Conselho Pedagógico e à adequação das orientações
programáticas à realidade da escola;
i)

Organizar o dossier do departamento.
SECÇÂO V – Departamento de Tutores
Artigo 19º

O Departamento de Tutores é responsável pela orientação e acompanhamento dos alunos em
todas as suas atividades escolares.
Artigo 20º
Constituição
O Departamento de Tutores é composto por:
a) Um coordenador, nomeado pela Direção Pedagógica;
b) Os professores que lecionam a disciplina de instrumento são tutores dos respetivos
alunos;
c) Outro/os professor/ores que são tutores dos alunos que não frequentam a disciplina de
instrumento.
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Artigo 21º
Competências
São competências dos tutores:
a) Informar e esclarecer os alunos e encarregados de educação das normas legais e dos
procedimentos previstos no regulamento interno para a frequência do CRP e
entregar-lhes os horários escolares;
b) Manter um contacto regular com os professores das restantes disciplinas do plano
curricular dos alunos com o intuito de se informar sobre o seu desempenho;
c) No caso de haver alunos com dificuldades na aprendizagem das matérias propostas,
em qualquer das disciplinas do plano curricular, elaborar, se necessário, em conjunto
com o/os professor/ores das disciplina/as em causa um plano de recuperação, que
poderá incluir aulas de apoio;
d) Estar informado das avaliações obtidas pelos seus alunos no final de cada período
letivo;
e) Estar informado das faltas às aulas dos seus alunos em qualquer disciplina do plano
curricular;
f) Analisar os pedidos de justificação de faltas e dar despacho às mesmas;
g) Informar os encarregados de educação sobre o desempenho dos seus educandos,
avaliações, faltas, planos de recuperação caso os haja e, obrigatoriamente após a
afixação das avaliações obtidas no final de cada período letivo;
h) Informar o coordenador dos tutores dos alunos que revelam dificuldades no seu
percurso escolar e quais as medidas propostas para a sua superação;
i) Propor à Direção Pedagógica, no final do ano letivo, qual a(s) classe(s) de conjunto
mais adequada(s) para os seus alunos com vista ao ano letivo seguinte.

Artigo 22º
Funcionamento
Os assuntos da competência do Departamento de Tutores são tratados em reuniões que se
regem de acordo com as seguintes normas:
a) As reuniões do Departamento de Tutores são convocadas pelo respetivo coordenador
que assume a presidência;
b) O Departamento de Tutores reúne ordinariamente uma vez por ano letivo antes do
início das atividades letivas e prevista no calendário escolar;
c) Podem ainda ser convocadas reuniões extraordinárias por decisão do Coordenador, por
solicitação da Direção Pedagógica ou dos docentes que o integram;
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d) A ordem de trabalhos, assim como os documentos a discutir e a aprovar devem ser
enviados, pelo coordenador de departamento, a todos os elementos que o compõem
até 15 dias antes da data das reuniões;
e) Sempre que não estejam presentes todos os elementos, cabe ao presidente decidir, de
acordo com os assuntos da ordem dos trabalhos, se existem condições para realizar a
reunião;
f) Em caso de empate nas votações prevalece a decisão do presidente;
g) Das suas reuniões são lavradas atas que serão redigidas e aprovadas no final de cada
reunião.

Artigo 23º
Competências do Coordenador do Departamento de Tutores
São competências do Coordenador de Departamento de Tutores:
a) Convocar e presidir às reuniões do departamento;
b) Representar e apresentar as propostas do respetivo departamento no Conselho
Pedagógico;
c) Transmitir ao departamento as informações do Conselho Pedagógico;
d) Manter um contacto regular com todos os tutores com o intuito de se informar sobre o
desempenho dos alunos;
e) Orientar os tutores no desempenho das suas funções;
f) Informar a Direção Pedagógica sempre que existirem alunos com insucesso escolar;
g) Enviar as avaliações dos alunos que frequentam o CRP em regime articulado para as
respetivas escolas do ensino geral;
h) Representar o CRP nas reuniões de avaliação trimestrais na Escola Básica
Hermenegildo Capelo e na Escola Secundária de Palmela;
i) Organizar o funcionamento do departamento que coordena;
j) Organizar o dossier do departamento.

SECÇÂO VI – Departamento de Produção
Artigo 24º
Numa escola do ensino artístico, é de extrema importância a existência de um plano de
atividades culturais que enriqueça os conhecimentos dos alunos e os motivem nos seus
estudos escolares. O Departamento de Produção é responsável pela organização e realização,
nas instalações do CRP ou no exterior, de todas as apresentações públicas dos seus alunos e
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professores, intercâmbios, masterclasses, concursos, festivais, assim como outras realizações
incluídas no plano de atividades.

Artigo 25º
Constituição
O Departamento de Produção é composto por:
a) Um coordenador, nomeado pela Direção Pedagógica;
b) Todos os professores que lecionam a disciplina de instrumento;
c) Todos os professores que lecionam a disciplina de Classes de Conjunto.

Artigo 26º
Competências
Compete ao Departamento de Produção propor e colaborar, com o Coordenador do
Departamento e a Direção Pedagógica, na organização e realização de eventos culturais que
constem do plano de atividades, tais como:
a) Apresentações públicas/concertos, com a participação de professores e alunos, dentro
e fora das instalações do CRP;
b) Masterclasses, com professores de reconhecido mérito, e concursos musicais;
c) Intercâmbios com outras escolas;
d) Visitas de estudo;
e) Audições escolares e provas de avaliação públicas.

Artigo 27º
Funcionamento
Os assuntos da competência do Departamento de Produção são tratados em reuniões que se
regem de acordo com as seguintes normas:
a) As reuniões do Departamento de Produção são convocadas pelo respetivo coordenador
que assume a presidência;
b) O Departamento de Produção reúne ordinariamente uma vez por ano letivo antes do
início das atividades letivas;
c) Podem ainda ser convocadas reuniões extraordinárias por decisão do Coordenador, por
solicitação da Direção Pedagógica ou dos docentes que o integram;
d) A ordem de trabalhos, assim como os documentos a discutir e aprovar devem ser
enviados, pelo coordenador de departamento, a todos os elementos que o compõem
até 15 dias antes da data das reuniões;
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e) Sempre que não estejam presentes todos os elementos, cabe ao presidente decidir, de
acordo com os assuntos da ordem dos trabalhos, se existem condições para realizar a
reunião;
f) Em caso de empate nas votações prevalece a decisão do presidente;
g) Das suas reuniões são lavradas atas que serão redigidas e aprovadas no final de cada
reunião.

Artigo 28º
Competências do Coordenador do Departamento de Produção
São competências do Coordenador do Departamento de Produção:
a) Representar o departamento no Conselho Pedagógico;
b) Incentivar os professores do departamento a elaborarem propostas para as atividades
culturais e artísticas do CRP;
c) Apresentar as propostas do departamento ao Conselho Pedagógico;
d) Organizar e realizar as atividades culturais, aprovadas pelo Conselho Pedagógico, em
colaboração com a Direção Pedagógica e os professores do departamento.
IV. Oferta Formativa
Secção I – Cursos
Artigo 29º
Cursos ministrados
O CRP ministra os seguintes cursos:
a) Curso de Iniciação em Música;
b) Curso Básico de Música;
c) Curso Secundário de Música;
d) Cursos de Música em regime livre.

Artigo 30º
Regimes de frequência dos cursos oficiais
1.

Com base na atual legislação, o CRP ministra cursos básicos e secundários de música nos
regimes articulado e supletivo.

2.

No ensino em regime articulado as disciplinas da componente de formação vocacional,
no Curso Básico de Música, e as disciplinas das componentes de formação científica e
técnica-artística no Curso Secundário de Música são frequentadas no CRP e as restantes
disciplinas do plano curricular nas escolas do ensino geral com as quais o CRP tem
protocolo celebrado para o efeito.
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3.

Para a frequência do Curso Básico de Música e Curso Secundário de Música o CRP tem
protocolo com as seguintes escolas:
a) Escola Básica D. Luís de Mendonça Furtado, Barreiro;
b) Escola Básica de Corroios, Seixal;
c) Escola Básica de Hermenegildo Capelo, Palmela;
d) Escola Básica de Vale de Milhaços, Seixal;
e) Escola Básica do Castelo, Sesimbra;
f) Escola Básica José Maria dos Santos, Pinhal Novo, Palmela;
g) Escola Secundária de Palmela, Palmela.

4.

No ensino em regime supletivo, o Curso Básico de Música é constituído pelas disciplinas
que constam da componente de formação vocacional e no Curso Secundário de Música
pelas disciplinas que constam das componentes de formação científica e técnica-artística.
Secção II – Planos de Estudos
Artigo 31º
Cursos de Iniciação

1.

O plano de estudos do Curso de Iniciação em Música, destinado aos alunos que
frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico, é o constante do quadro seguinte.

Carga horária semanal
Iniciação 1
(5/6 anos)
Tempos
Letivos
(45 minutos)

Iniciação 2
(6/7 anos)
Tempos
Letivos
(45 minutos)

Iniciação Musical

1

1

1

1

Classe de conjunto (Coro)

1

1

1

1

Instrumento

1

1

1

1

Componentes do currículo

2.

Iniciação 3
Iniciação 4
(7/8 anos)
(8/9 anos)
Tempos
Tempos Letivos
Letivos
(45 minutos)
(45 minutos)

Na disciplina de instrumento os alunos podem optar, mediante o pagamento da propina respetiva,
pela aula partilhada por dois ou quatro alunos.

3.

Aos alunos não abrangidos pelo Contrato de Patrocínio, por questões pedagógicas ou de gestão de
horários e com a concordância do encarregado de educação, o tempo letivo da disciplina de

instrumento pode ser repartida igualmente entre eles.
4.

No CRP, para os alunos que frequentam o pré-escolar, a oferta educativa tem o mesmo
plano curricular do Curso de Iniciação em Música, sendo a carga horária global de
Iniciação Musical e Coro de 60 minutos semanais. A frequência da disciplina de
Instrumento é condicionada pelas capacidades de coordenação física dos alunos.
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Artigo 32º
Cursos Básicos
De acordo com a Portaria n.º 225/2012 de 30 de julho, na redação atual, os planos de estudos
do Curso Básico de Música são os seguintes:
a) O plano de estudos do Curso Básico de Música 2º Ciclo em regime articulado é o
constante do anexo N.º 1.
b) Na componente de formação vocacional do 2º Ciclo o CRP opta por incluir 45
minutos na disciplina de Formação Musical, sendo este tempo letivo destinado
exclusivamente à leitura da notação musical.
c) O tempo letivo referido na alínea anterior denomina-se ―Leitura‖ e pode ter um
professor diferente dos restantes dois tempos letivos da disciplina de Formação
Musical.
d) O plano de estudos do Curso Básico de Música 3º Ciclo em regime articulado é o
constante do anexo N.º 2.
e) Na componente de formação vocacional do 3º Ciclo, o CRP opta por ter uma
disciplina de Oferta Complementar, denominada Técnicas de Instrumentação, que é
trianual.

Artigo 33º
Cursos Secundários
De acordo com a Portaria n.º 243-B/2012 de 13 de agosto, na sua atual redação, o plano de
estudos dos Cursos Secundários de Música em regime articulado é o constante do anexo N.º
3.
a) Na componente técnica-artística, o CRP, dando continuidade à oferta formativa do
Curso Básico, mantém a disciplina de Oferta Complementar, Técnicas de
Instrumentação, anual e com dois tempos letivos de 45 minutos, de frequência
facultativa.

Artigo 34º
Instrumentos ministrados
1.

O CRP tem a seguinte oferta formativa de instrumentos:
a) Clarinete;
b) Contrabaixo;
c) Fagote;
d) Flauta transversal;
e) Guitarra;
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f) Harpa;
g) Oboé;
h) Percussão;
i) Piano;
j) Saxofone;
k) Trombone;
l) Trompete;
m) Trompa;
n) Tuba;
o) Violeta;
p) Violino;
q) Violoncelo.
2.

No caso de haver candidatos a outros instrumentos que não constam do número anterior,
Direção Pedagógica poderá, de acordo com o seu projeto educativo, aprovar a sua
inclusão.

3.

No Curso Básico de Música, no âmbito da disciplina de Instrumento pode igualmente ser
lecionado Canto.

Artigo 35º
Normas relativas à frequência da disciplina de Classes de Conjunto
1.

Sob a designação de Classes de Conjunto, incluem -se as seguintes práticas de música em
conjunto: Coro, Música de Câmara, Orquestra e outros Conjuntos Instrumentais e/ou
Vocais.

2.

Cada classe de conjunto deve funcionar de acordo com um projeto anual, da
responsabilidade do professor orientador, o qual deverá ser apresentado e obter a
aprovação da Direção Pedagógica.

3.

A disciplina de Classes de conjunto pode ser lecionada em simultâneo a alunos de
diferentes anos/graus.

4.

O CRP tem a seguinte oferta educativa de disciplinas e respetiva carga horária semanal
que integram as classes de conjunto:
4.1 Grupos corais;
a) Coro – 45 minutos;
b) Coro Infantil – 90 minutos;
c) Jovens Cantores – 90 minutos;
d) Coro Juvenil – 90 minutos.
4.2 Ensemble de instrumentos
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a) Ensemble de Clarinetes – 45 minutos
b) Ensemble de Flautas – 45 minutos
c) Ensemble de Palhetas Duplas – 45 minutos
d) Ensemble de Cordas Agudas – 45 minutos
e) Ensemble de Cordas Graves – 45 minutos
f)

Ensemble de Metais – 45 minutos

g) Ensemble de Percussão – 45 minutos
h) Ensemble de Pianos – 45 minutos
i)

Ensemble de Harpas – 45 minutos

j)

Ensemble de Saxofones – 45 minutos

4.3 Orquestras
a) Orquestra de Cordas – 90 minutos
b) Orquestra de Sopros – 90 minutos
c) Orquestra Clássica – 90 minutos
d) Orquestra de Jazz – 90 minutos
e) Orquestra de Guitarras – 90 minutos
4.4 Acompanhadores – 90 minutos
4.5 Atelier de Ópera – 90 minutos
4.6 Música de Câmara – 45 minutos
5.

Os alunos podem frequentar mais de uma das disciplinas que fazem parte da oferta
educativa referida no número anterior nas seguintes condições:
a) Para completar a carga horária do plano curricular;
b) Para além do previsto no plano curricular desde que em termos pedagógicos e
formativos seja benéfico para o aluno e para o conjunto dos alunos que frequentam
as disciplinas em causa, sem direito a matrícula.

6.

As situações previstas na alínea b) do número anterior terão de ser propostas pelo tutores
dos alunos e aprovadas pela Direcção Pedagógica após o parecer favorável do
professore/s da/s disciplina/s e concordância dos encarregados de educação. Na proposta
apresentada pelos tutores deve(m) constar qual(ais) a(s) disciplina(s) em que o aluno
efetua a matrícula.

Artigo 36º
Oferta complementar
1.

Com base no Plano de Estudos previsto na Portaria nº 225/2012 de 30 de julho, e na
Portaria nº 243-B/2012, de 13 de agosto, o CRP implementou, a partir do ano letivo
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2014/2015, no âmbito da Oferta Complementar, uma nova área curricular disciplinar com
o nome de Técnicas de Instrumentação.
2.

Esta disciplina será, trianual com uma carga horária semanal de um bloco letivo de 45
minutos para o 3º Ciclo do Curso Básico de Música e anual com uma carga horária
semanal de dois blocos de 45 minutos para o Curso Secundário de Música.

3.

No Curso Secundário de Música a sua frequência é facultativa e pode ser efetuada em
qualquer dos seus anos de escolaridade.

4.

No âmbito do seu projeto educativo o CRP pretende, com esta disciplina, alargar a sua
oferta educativa no sentido de desenvolver nos alunos competências relacionadas com a
escrita musical, de modo a que se produzam instrumentações de repertório de diversos
estilos musicais.

5.

O trabalho realizado nesta disciplina tem também uma perspetiva interdisciplinar, uma
vez que procura solidificar os conteúdos da disciplina de Formação Musical levando a
que esses conteúdos sejam trabalhados numa lógica de criatividade que enriqueça a
gramática musical dos alunos.

6.

Para os alunos do Curso Básico de Música os conhecimentos e as competências
desenvolvidas nesta disciplina poderão motivar os alunos à matrícula no Curso
Secundário de Música na vertente de Composição.

7.

São objetivos gerais da disciplina:
a) Desenvolver a criatividade musical;
b) Criar hábitos e competências de instrumentação e composição;
c) Desenvolver competências de utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação na escrita musical;
d) Enriquecer o repertório das classes de conjunto do CRP e de outros grupos musicais
fora da escola, onde os alunos participem como instrumentistas, orquestradores ou
compositores.

V. Admissão, matrículas e renovação de matrículas
Artigo 37º
Admissão de alunos ao Curso Básico de Música
1.

O ingresso no Curso Básico de Música está condicionado à realização da Prova de
Seleção e ao número de vagas a fixar em cada ano letivo.

2.

O resultado obtido na prova referida no número anterior tem carácter eliminatório.

3.

O número de vagas referido no número 1 englobará os alunos abrangidos e não
abrangidos pelo Contrato de Patrocínio.
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4.

Podem ser admitidos no Curso Básico de Música os alunos que ingressam no 5.º ano de
escolaridade.

5.

Podem ser igualmente admitidos alunos em qualquer dos anos dos Curso Básico de
Música lecionados em regime articulado desde que, através da realização da Prova de
Aferição de Competências, o CRP ateste que o aluno tem, em todas as disciplinas daquela
componente, os conhecimentos e capacidades necessários à frequência do ano/grau
correspondente ou mais avançado relativamente ao ano de escolaridade que frequenta.

6.

Sem prejuízo do disposto no número anterior, excecionalmente, podem ser admitidos
alunos no Curso Básico de Música em regime de ensino articulado, nos 6.º, 7.º ou 8.º
anos de escolaridade desde que o desfasamento entre o ano de escolaridade frequentado e
o ano/grau de qualquer das disciplinas da componente de formação vocacional não seja
superior a um ano e mediante a elaboração de planos especiais de preparação e
recuperação que permitam a progressão nas disciplinas da componente de formação
vocacional, com vista à superação do desfasamento existente no decurso do ano letivo a
frequentar.

7.

Podem ser admitidos alunos em qualquer dos anos do Curso Básico de Música lecionados
em regime supletivo desde que, através da realização da Prova de Aferição de
Competências, o CRP ateste que o aluno tem, em qualquer das disciplinas da componente
de formação vocacional, os conhecimentos e capacidades necessários à frequência do
ano/grau com desfasamento não superior a dois anos relativamente ao ano de
escolaridade que o aluno frequenta.

8.

Podem ser admitidos alunos, em regime supletivo, em condições distintas das expressas
no número anterior, desde que os mesmos não sejam abrangidos pelo Contrato de
Patrocínio.

9.

Mediante o reconhecimento do carácter de excecionalidade do aluno pelo CRP, os alunos
que, embora não tendo ainda concluído o 9.º ano de escolaridade, tenham obtido
aprovação em todas as disciplinas da componente da formação vocacional do Curso
Básico de Música e desde que cumpridas as demais normas de acesso aplicáveis, podem
frequentar, em regime supletivo ou articulado, disciplinas dos cursos de nível secundário.

Artigo 38º
Admissão de alunos ao Curso Secundário de Música
1.

O ingresso no Curso Secundário de Música está condicionado à realização da Prova de
Acesso e ao número de vagas a fixar em cada ano letivo.

2.

O número de vagas referido no número anterior engloba os alunos abrangidos e não
abrangidos pelo Contrato de Patrocínio.
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3.

Os candidatos à Prova de Acesso que no ano letivo anterior frequentaram no CRP o 5º
grau das disciplinas de Formação Musical e de Instrumento estão dispensados da
realização das referidas provas desde que nas respetivas provas globais tenham obtido as
classificações mínimas exigidas.

4.

Podem concorrer à Prova de Acesso os candidatos que se encontrem numa das seguintes
situações:
a) Tenham concluído um curso básico na área da música;
b) Tenham completado todas as disciplinas da componente vocacional de um curso
básico na área da música, em regime supletivo;
c) Não tendo concluído um curso básico na área da música, possuam habilitação do 9.º
ano de escolaridade ou equivalente.

5.

A admissão ao Curso Secundário de Música é facultada aos alunos:
a) Em regime articulado, desde que, em todas as disciplinas das componentes de
formação científica e técnica-artística, seja assegurada a frequência do ano/grau
correspondente ou mais avançado relativamente ao ano de escolaridade que
frequentam na escola de ensino geral, sem prejuízo das situações decorrentes de
reorientações de percursos formativos;
b) Em regime supletivo, com idade não superior a 18 anos, em 31 de agosto do ano letivo
anterior àquele em que se matriculam, desde que o ano/grau de todas as disciplinas
frequentadas, das componentes de formação científica e técnica -artística, tenha um
desfasamento anterior não superior a dois anos, relativamente ao ano de escolaridade
frequentado.

6.

Podem ser admitidos alunos, em regime supletivo, em condições distintas das expressas
no número anterior, desde que os mesmos não sejam abrangidos pelo Contrato de
Patrocínio.

7.

Para efeitos do disposto no presente artigo e artigo anterior, é aplicada a seguinte tabela
de correspondência entre o ano de escolaridade dos Cursos Básico e Secundário de
Música e o grau das disciplinas das componentes de formação vocacional, científica e
técnica artística:
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TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS

Artigo 39º
Transferências
1.

Os alunos que frequentam o Curso Básico de Música e o Curso Secundário de Música
podem pedir transferência entre as escolas do ensino artístico que os ministram.

2.

Os pedidos de transferência para o CRP estão sujeitos à realização da Prova de
Transferência.

Artigo 40º
Outras admissões
1.

O ingresso no curso de iniciação em música é de admissão livre estando apenas
condicionado ao número de vagas existente.

2.

Os cursos de música em regime livre destinam-se a todos os interessados,
independentemente da idade e formação anterior.

Artigo 41º
Atelier de demostração de instrumentos
1.

O atelier de demonstração de instrumentos realiza-se no início do mês de setembro e é
essencialmente destinado aos alunos que pretendem matricular-se no CRP pela primeira
vez no Curso de Iniciação em Música ou no Curso Básico de Música e que ainda não
iniciaram o estudo de um instrumento musical.

2.

É composto por sessões ministradas por professores a grupos de 4/5 alunos, uma por
instrumento musical, com o objetivo de dar a conhecer todos os instrumentos musicais
que fazem parte da oferta formativa do CRP, permitir a sua experimentação e avaliar a
aptidão dos alunos.

3.

No final das sessões os alunos indicam o(s) instrumento(s) musicais da sua preferência e
em função da avaliação feita pelos professores, da aptidão demonstrada, será escolhido o
instrumento mais adequado para o aluno.
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Artigo 42º
Matrícula e renovação de matrícula
1.

Considera-se matrícula o ingresso, pela primeira vez, em qualquer um dos cursos
ministrados, bem como aquele que é efetuado após um ou mais anos sem que o aluno
tenha efetuado a renovação da matrícula.

2.

A matrícula no Curso Básico ou Secundário de Música, frequentado em regime de ensino
articulado é efetuada nos dois estabelecimentos de ensino que ministram o plano de
estudos correspondente.

3.

No caso referido no número anterior, no ato da matrícula ou da renovação da matrícula
efetuada no estabelecimento de ensino que ministra as áreas disciplinares não vocacionais
deve ser apresentado documento comprovativo da matrícula ou da renovação da
matrícula efetuada no CRP.

4.

A matrícula ou renovação de matrícula, no curso básico, qualquer que seja o regime de
frequência, e nos cursos secundários em regime articulado, obriga, caso ainda não
estejam concluídas, à frequência de todas as disciplinas que constam do respetivo plano
de estudos.

5.

A matrícula ou renovação de matrícula nos cursos secundários em regime supletivo
obriga, caso ainda não estejam concluídas, à frequência mínima de 4 disciplinas, sendo as
seguintes nos cursos a seguir elencados:
a) Curso Secundário de Música, vertente de Formação Musical – Formação Musical,
Educação Vocal Classes de Conjunto, mais uma das disciplinas do plano de estudos;
b) Cursos Secundário de Instrumento, vertente de Instrumento – Instrumento, Formação
Musical, Classes de Conjunto, mais uma das disciplinas do plano de estudos;
c) Cursos Secundário de Instrumento, vertente de Composição – Composição, Formação
Musical, Análise e Técnicas de Composição, mais uma das disciplinas do plano de
estudos.

6.

O prazo definido para as matrículas é o anualmente estabelecido pelo Ministério da
Educação.

VI. Avaliação, Certificação e Exclusão

Artigo 43º
Avaliação
1.

O Conselho Pedagógico define, no início do ano letivo, os critérios de avaliação para
cada disciplina, sob proposta dos Departamentos Curriculares.
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2.

Os critérios referidos no ponto anterior devem ser publicitados no sítio da internet do
CRP e disponível para consulta na secretaria da escola até um mês antes das avaliações
do 1º período.

3.

No final de cada período letivo será atribuída aos alunos dos cursos:
a) De Iniciação em Música, uma avaliação traduzida nas seguintes menções: Não
Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bem e Excelente;
b) Básico de Música, uma avaliação expressa em níveis de 1 a 5;
c) Secundário de Música e dos cursos de música em regime livre, uma avaliação
expressa na escala de 0 a 20 valores.

Artigo 44º
Alunos matriculados em de mais de uma disciplina de Classes de Conjunto
1.

Caso o aluno esteja matriculado em mais de uma disciplina de Classes de Conjunto, será
considerada como avaliação final a média aritmética simples das avaliações de todas as
disciplinas de classes de conjunto que o aluno frequenta.

2.

A reprovação por faltas numa dessas disciplinas implica a reprovação em todas as Classes
de Conjunto em que participe.

Artigo 45º
Disciplina de Formação Musical
1.

No caso de o professor da componente de Leitura, referida nas alíneas b) e c) de artigo
32º, e de Formação Musical dos alunos não for o mesmo, a avaliação dos conhecimentos
e competências adquiridos na referida componente é efetuado pelo professor de
Formação Musical.

2.

Ambos os professores devem manter um contacto regular com o intuito do professor de
Formação Musical acompanhar o desempenho dos alunos na componente de Leitura. No
caso de existirem alunos com dificuldades de aprendizagem, devem definir, em conjunto,
as metodologias adequadas que permitam ajudar os alunos a superá-las e informar o tutor
do aluno.

Artigo 46º
Prova de Seleção
1.

A admissão no CRP para a frequência do Curso Básico de Música obriga à realização da
Prova de Seleção.

2.

O modelo da Prova de Seleção e as regras da sua aplicação são aprovados e publicados
pela ANQEP, I. P. na sua página da internet.
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3.

De acordo com as normas estabelecidas pela ANQEP, I. P. o CRP divulgará as matrizes,
os respetivos critérios de avaliação, assim como o calendário para a inscrição e realização
da prova com uma antecedência mínima de 30 dias sobre a data do início da mesma.

4.

Os candidatos com melhores classificações serão admitidos prioritariamente no CRP e,
de acordo com as orientações definidas pelo Ministério da Educação, no que respeita ao
Contrato de Patrocínio, a prioridade para os alunos serem abrangidos será a mesma.

5.

O CRP pode definir vagas por instrumento e regime de frequência.

Artigo 47º
Prova de Acesso
1.

Os candidatos à admissão no Curso Secundário de Instrumento têm, obrigatoriamente, de
realizar a Prova de Acesso.

2.

Na prova referida no número anterior serão avaliados os conhecimentos dos candidatos à
disciplina de Formação Musical e de acordo com a vertente do Curso Secundário de
Música, Instrumento, Formação Musical ou Composição, provas específicas para cada
uma delas.

3.

As matrizes, os respetivos critérios de avaliação, assim como o calendário para a
inscrição e realização da prova são aprovados pelo Conselho Pedagógico e divulgados
com uma antecedência mínima de 30 dias sobre a data do início da mesma.

4.

Os candidatos ao Curso Secundário de Música que no ano letivo anterior frequentaram no
CRP o Curso Básico de Música estão dispensados das realização destas provas se nas
provas globais das disciplinas de Formação Musical e Instrumento obtiveram as
classificações mínimas exigidas.

5.

O júri será constituído no mínimo por três professores que avaliará a prestação dos
candidatos em percentagem.

6.

Os candidatos com melhores classificações serão admitidos prioritariamente no CRP e,
de acordo com as orientações definidas pelo Ministério da Educação, no que respeita ao
Contrato de Patrocínio, a prioridade para os alunos serem abrangidos será a mesma.

7.

O CRP pode definir vagas por instrumento e regime de frequência.

Artigo 48º
Prova de Transferência
1.

Os alunos que pedem transferência para o CRP têm de realizar a Prova de
Transferência.

2.

A prova referida no número anterior consta de um teste de execução instrumental com
programa do ano/grau anterior àquele para o qual o aluno pede transferência.
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3.

É avaliada por um júri constituído por no mínimo por três professores, sendo dois do
Departamento Curricular do instrumento do candidato. O júri avalia a prestação dos
candidatos em percentagem ficando a admissão no CRP sujeita às vagas estabelecidas.

Artigo 49º
Prova de Aferição de Conhecimentos
1.

A Prova de Aferição de Conhecimentos destina-se aos alunos com conhecimentos e
competências não certificadas que ingressam no CRP pela primeira vez.

2.

A prova pode ser requerida pelo aluno por iniciativa própria ou por indicação do
professor de qualquer das disciplinas frequentadas no CRP.

3.

O júri constituído por dois professores do Departamento Curricular da disciplina à qual o
aluno realiza a prova determina qual o ano/grau que o aluno deve realizar a matrícula.

4.

Todo o processo relativo a esta prova tem de estar concluído no primeiro mês de aulas.

Artigo 50º
Provas de Transição de ano/grau
1.

Os alunos do Curso Básico de Música e do Curso Secundário de Música podem solicitar
a realização da Prova de Transição de ano/grau em qualquer das disciplinas do seu plano
de estudos, mediante requerimento à Direção Pedagógica do qual conste a concordância
do respetivo professor e conhecimento do tutor do aluno.

2.

Esta prova permite aos alunos, que tendo demonstrado capacidades especiais e adquirido
os conhecimentos e competências necessárias, a possibilidade de poderem transitar para
um ano/grau superior aquele em que estão matriculados.

3.

As provas devem realizar-se até ao final da 2ª interrupção das atividades letivas, prevista
no calendário escolar durante o carnaval, e podem ser requeridas até quinze dias antes.

4.

O júri é constituído por três professores sendo obrigatoriamente dois do Departamento
Curricular da disciplina a que o aluno está a ser avaliado e o professor do aluno.

5.

O júri avalia as provas das disciplinas da componente de formação vocacional do Curso
Básico de Música de 1 a 5 e das disciplinas das componentes de formação científica e
técnico-artística do Curso Secundário de Música de 0 a 20.

6.

As provas incidem sobre todo o programa do ano/grau anterior àquele a que o aluno se
candidata, não podendo realizar-se no ano terminal do Curso Básico de Música.
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Artigo 51º
Recital Final
1.

O Recital Final é uma apresentação pública de execução instrumental realizada no 3º
período escolar. Deve ser demonstrativo do trabalho realizado na disciplina de
instrumento e incluir reportório que o aluno estudou durante o ano letivo.

2.

Realiza-se no 1º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º grau da disciplina de instrumento.

3.

Compete ao professor de instrumento, de acordo com as orientações do Conselho
Pedagógico, indicar o reportório que o aluno deve apresentar e avaliar a sua prestação.

Artigo 52º
Prova Global
1.

No 2º e no 5º grau da disciplina de Instrumento e no 5º grau da disciplina de Formação
Musical, a avaliação inclui a realização de provas globais com uma ponderação de 50%
no cálculo da avaliação final correspondendo os outros 50% à avaliação contínua.

2.

A realização das provas globais na disciplina de Formação Musical decorrem durante o
terceiro período letivo e na disciplina de Instrumento dentro dos limites da calendarização
definida para a realização de provas finais e exames de equivalência à frequência desde
que em datas não coincidentes com provas, de âmbito nacional, que os alunos pretendam
realizar.

3.

A informação sobre as provas globais, assim como o calendário para a realização da
prova são aprovados pelo Conselho Pedagógico e divulgados durante o primeiro período
letivo.

4.

Na disciplina de Formação Musical o júri da Prova Global é constituído por dois
professores da disciplina. Na disciplina de Instrumento o júri é constituído por cinco
professores sendo obrigatória a seguinte constituição:
a)

Um elemento da Direção Pedagógica ou seu representante;

b) Um, elemento do Departamento Curricular de cordas;
c)

Um elemento do Departamento Curricular de sopros;

d) Um elemento do Departamento Curricular de Canto, Educação Vocal, Harpa,
Percussão e Piano;
e) O professor do aluno.
5.

Quando o aluno falta à Prova Global, por motivos excecionais, devidamente
comprovados, há lugar à marcação de nova prova, desde que o encarregado de educação
do aluno tenha apresentado a respetiva justificação à Direção Pedagógica, no prazo de
dois dias úteis a contar da data da sua realização, e a mesma tenha sido aceite.
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Artigo 53º
Prova de Equivalência à Frequência
1.

Sem prejuízo das normas definidas anualmente pelo Ministério da Educação, as provas de
equivalência à frequência são realizadas no ano terminal, das disciplinas da componente
de formação vocacional do Curso Básico de Música e das disciplinas da componente de
formação científica e técnica-artística do Curso Secundário de Música.

2.

Podem inscrever-se nas provas de equivalência à frequência, a disciplinas do Curso
Básico de Música, os alunos cujo ano terminal frequentaram, no CRP, sem aprovação ou
reprovado por faltas, que pretendam a certificação do ciclo de estudos.

3.

Podem inscrever-se nas provas de equivalência à frequência, a disciplinas do Curso
Secundário de Música, os alunos que:
a) Pretendam concluir disciplinas cujo ano terminal frequentaram sem aprovação,
anulado a matrícula ou reprovado por faltas.
b) Pretendam obter aprovação em disciplinas do mesmo curso ou de curso diferente do
frequentado, nas quais não estejam matriculados, desde que estejam ou tenham
estado matriculados no ano curricular em que essas disciplinas são terminais;
c) Pretendam melhorar a classificação final de disciplina;
d) Pretendam terminar os seus percursos formativos.

4.

No Curso Básico de Música a classificação das provas de equivalência à frequência é
expressa na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final de cada disciplina
expressa de acordo com a tabela de conversão abaixo apresentada.

TABELA DE CONVERSÃO DAS AVALIAÇÕES PERCENTUAIS DE 0 A 100 NA
ESCALA DE NIVEIS DE 1 A 5

5.

No Curso Secundário de Música as provas de equivalência à frequência são cotadas de 0
a 200 pontos, sendo a classificação expressa na escala de 0 a 20 valores, arredondada às
unidades.

6.

Nas provas constituídas por uma única componente, a classificação da prova corresponde
à classificação final da disciplina.
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7.

Nas provas constituídas por duas componentes (escrita e oral ou escrita e prática), a
classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades,
das classificações das duas componentes, expressas em escala percentual de 0 a 100,
convertida na escala de níveis de 1 a 5, de acordo com a tabela de conversão, para as
disciplinas do Curso Básico de Música e, cotadas de acordo com o número 5 para as
disciplinas do Curso Secundário.

8.

Considera -se aprovado o aluno que na prova de equivalência à frequência obtenha
classificação, de nível igual ou superior a 3 nas disciplinas do Curso Básico de Música e
igual ou superior a 10 valores nas disciplinas do Curso Secundário de Música, sendo a
classificação final da disciplina expressa pela classificação da respetiva prova.
Artigo 54º
Regulamento da Prova de Aptidão Artística

1.

A Prova de Aptidão Artística (PAA) é um projeto que implica um desempenho
demonstrativo do conhecimento e das capacidades técnico-artísticas adquiridas ao longo
do percurso escolar.

2.

O projeto defendido na PAA centra -se em temas e problemas perspetivados e
desenvolvidos pelo aluno e, quando aplicável, em estreita ligação com os contextos de
trabalho, e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores.

3.

O projeto apresentado na PAA deverá ser desenvolvido no âmbito das disciplinas das
componentes científica e ou técnica-artística de acordo com a especificidade do curso
frequentado, em ano terminal.

4.

Direitos e deveres dos intervenientes
4.1 Direitos do aluno:
a) Poder escolher livremente o tema da sua prova;
b) Poder escolher livremente a organização da sua prova, dentro dos critérios
estabelecidos no regulamento da PAA;
c) Poder realizar o projeto individualmente ou em grupo, desde que seja visível e
avaliável a contribuição individual específica de cada um dos elementos;
d) Ter no mínimo um professor orientador por projeto;
e) Propor um professor orientador para o projeto.
4.2 Deveres do aluno:
a) Conhecer o regulamento da PAA e a legislação em vigor que a regula;
b) Cumprir com todas as fases definidas na calendarização, devendo justificar
qualquer falta no seu cumprimento;
c) Respeitar as orientações do professor orientador;
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d) Entregar o Projeto Escrito no prazo estipulado na calendarização anual, um em
papel e outro a enviar para o conservatório em formato pdf.
e)

Em caso de falta à apresentação da PAA entregar a justificação no prazo
máximo de dois dias úteis.

4.3 Direitos do Conservatório Regional de Palmela:
a) Aprovar ou não aprovar a viabilidade do projeto apresentado pelo aluno
b) Aceitar ou não a justificação da falta do aluno à apresentação da PAA
c) Avaliar a PAA sem estar sujeito a pedido de reapreciação.
4.4 Deveres do Conservatório Regional de Palmela:
a) Definir o regulamento da PAA e a sua operacionalização;
b) Estabelecer e cumprir a calendarização da PAA em cada ano letivo;
c) Designar um ou mais professores para a orientação do aluno na PAA;
d) Remarcar a apresentação da PAA no caso de falta do aluno na primeira data e de
ter sido aceite a justificação;
e) Designar um júri de avaliação para cada PAA com um mínimo de quatro
professores de áreas afins ao projeto apresentado, integrando obrigatoriamente
professores do aluno, tendo o presidente do júri voto de qualidade em caso de
empate nas votações.
4.5 Direitos do Orientador:
a)

Avaliar da adequação ou não do tema do projeto;

b)

Aprovar ou não o trabalho realizado pelo aluno nas diferentes etapas do projeto;

c)

Ser respeitado pelo aluno em todas as indicações/sugestões que forem
fornecidas.

4.6 Deveres do Orientador:
a) Orientar o aluno em todas as fases de elaboração do projeto até à sua
apresentação final;
b) Reunir regularmente com o aluno para verificação do trabalho realizado.
c) Distribuir os exemplares do projeto escrito fotocopiados pelo aluno aos restantes
membros do júri.
5.

Projeto
5.1 A prova inclui duas partes: a apresentação de uma performance e a elaboração de um
trabalho escrito que será apresentado oralmente.
5.2 Critérios e Procedimentos para a aceitação do projeto:
a) O aluno terá que apresentar uma proposta inicial de projeto, incluindo a sugestão
de professor/ores orientador/ores, ao Conselho Pedagógico de acordo com a
calendarização definida;
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b) Após uma avaliação do projeto pelo Conselho Pedagógico, o aluno será
informado por escrito da viabilidade da sua proposta e/ou das eventuais
alterações a fazer;
c) Caso o projeto não seja aprovado, o aluno terá 10 dias úteis para apresentar nova
proposta, tendo em conta as recomendações do Conselho Pedagógico;
d) A Direção Pedagógica nomeará o(s) orientador(es), ao(s) qual(is) o aluno
apresentará a proposta final de projeto, tendo em conta a proposta do Conselho
Pedagógico;
5.3 Procedimentos de acompanhamento do projeto:
a) Após a aceitação do tema o professor reúne com o aluno para traçar as principais
linhas estruturais do projeto;
b) O professor reúne sempre que necessário com o aluno a fim de verificar do
desenvolvimento do projeto e fornecer sugestões de melhoria.
5.4 Negociação do Projeto:
A negociação do projeto e do seu modo de concretização é feita entre o aluno e o
professor orientador.
5.5 Aspetos formais do Projeto Escrito:
a) O projeto escrito deve ter a seguinte estrutura com as seguintes partes:
1.

Índice

2

Introdução

3.

Desenvolvimento

4.

Conclusão

5.

Bibliografia

b) O projeto deve estar devidamente identificado
6.

Calendarização do projeto
a) A calendarização de todo o processo é fixada anualmente de acordo com o calendário
escolar;
b) A calendarização referida na alínea anterior é afixada nos painéis da escola até ao
inicio do 2º período letivo;
c) A entrega da proposta inicial de tema deve ocorrer até ao final da primeira semana do
mês de janeiro;
d) O trabalho escrito final deve ser entregue até à última semana do mês de Maio;
e) Os trabalhos de composição que integrarão o recital deverão ser entregues
faseadamente, para que os professores responsáveis pelos executantes consigam
iniciar os respetivos ensaios, os quais contarão com a presença do aluno-compositor
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e do seu orientador. Os últimos trabalhos deverão ser entregues até ao final do
segundo período.
f) De acordo com o projeto apresentado e aprovado, a realização da prova será marcada
até março e realizada até 15 de julho.
7.

Duração

A apresentação da PAA não pode exceder os 45 minutos.
8.

Avaliação
a) Para a conclusão do Curso Secundário de Música é obrigatória a aprovação em todas
as disciplinas do plano de estudos do respetivo curso e na PAA;
b) A classificação obtida na PAA tem um peso de 20% na classificação final de curso;
c) A avaliação final da PAA é calculada de acordo com o seguinte:

1.

Curso Secundário de Música, vertente Instrumento
1. 1.Projeto escrito – 25%
1. 2.Recital – 75%

2.

Curso Secundário de Música, vertente Formação Musical
2. 1.Projeto Escrito – 25%
2. 2.Apresentação pública – 75%

d) A classificação da PAA não pode ser objeto de pedido de reapreciação.
9.

Faltas por motivo de força maior
a) Os alunos que faltarem à apresentação da PAA (recital/apresentação oral), na data
estipulada, por motivos graves, de saúde ou outros, não imputáveis ao aluno, podem
excepcionalmente requerer a marcação de nova data.
b) Nas situações referidas no número anterior, o encarregado de educação ou o aluno,
quando maior, deve apresentar requerimento e a respetiva justificação à Direção
Pedagógica do conservatório no prazo de dois dias úteis a contar da data de
realização da prova a que o aluno faltou.

10. Casos omissos
Os casos omissos na legislação ou neste regulamento serão analisados e resolvidos pela
Direção Pedagógica do CRP.
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Artigo 55º
Normas de funcionamento dos júris de avaliação
1.

Nos júris, da componente oral/prática, das diversas provas de avaliação realizadas no
CRP, cada um dos seus elementos regista, de acordo com os critérios de avaliação
definidos pelo Conselho Pedagógico, as suas avaliações do desempenho dos alunos.

2.

No final das provas compete ao presidente do júri, que coordena os trabalhos, ouvidas as
avaliações dos jurados em cada um dos parciais da prova, uniformizar as respetivas
avaliações. No caso de não haver, em todos os elementos do júri, unanimidade nas
avaliações a atribuir a cada um dos parciais das provas, a avaliação final de cada parcial
será a média aritmética de todas as avaliações dos elementos do júri a cada um deles.

Artigo 56º
Certificação
1.

Os alunos que concluam com aproveitamento o Curso Básico de Música e o Curso
Secundário de Música têm direito a um diploma e a um certificado.

2.

Concluem os Cursos Secundários de Música os alunos que obtenham aprovação em todas
as disciplinas do plano de estudos do respetivo curso e na PAA.

3.

Para a certificação da conclusão do Curso Secundário de Música não é considerada a
realização de exames finais nacionais.

4.

Os alunos que frequentam o Curso Básico de Música, em regime supletivo, que obtenham
aproveitamento em todas as disciplinas da componente de formação vocacional têm
direito a um diploma e certificado dos referidos cursos mediante comprovativo da
certificação do 9.º ano de escolaridade.

5.

Os alunos que frequentam o Curso Secundário de Música, em regime supletivo, que
obtenham aprovação em todas as disciplinas das componentes de formação científica,
técnico-artística e na PAA têm direito ao diploma e certificado, após comprovarem ter
concluído noutra modalidade de ensino as disciplinas relativas à componente de formação
geral.

6.

Para os alunos em regime articulado, a certificação da conclusão do ensino básico pode
ser feita independentemente da conclusão das disciplinas da componente de formação
vocacional, de acordo com a regulamentação em vigor para aquele nível de ensino.

7.

A pedido dos interessados podem ainda ser emitidas, em qualquer momento do percurso
escolar do aluno, certidões das habilitações adquiridas, as quais devem discriminar as
disciplinas concluídas e os respetivos resultados de avaliação.
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Artigo 57º
Restrições à renovação de matrícula e exclusão aos alunos que frequentam o Curso
Básico de Música
1.

Os alunos que frequentam o Curso Básico de Música em regime articulado têm de
abandonar este regime de frequência quando, tendo realizado a matrícula ou renovação de
matrícula com desfasamento entre o ano de escolaridade frequentado e o ano/grau de
qualquer das disciplinas da componente de formação vocacional, não o consigam superar
no decorrer do ano letivo seguinte.

2.

Os alunos que frequentam o Curso Básico de Música ficam impedidos de renovar a
matrícula quando:
a) Não obtenham aproveitamento, em dois anos consecutivos, em qualquer das
seguintes disciplinas: Formação Musical, Instrumento e Classes de Conjunto;
b) Não obtenham aproveitamento em dois anos interpolados na disciplina de
Instrumento;
c) Não obtenham aproveitamento em duas disciplinas da componente de formação
vocacional no mesmo ano letivo;
d) Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de assiduidade por
parte do aluno, uma vez cumpridos por parte do CRP procedimentos inerentes à
ultrapassagem do limite de faltas injustificadas previsto na lei.

3.

Os alunos que, por motivo de força maior devidamente comprovado, se encontrem numa
das situações referidas nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do presente artigo podem renovar a
matrícula, mediante requerimento apresentado à Direção Pedagógica, desde que tal seja
aprovado pelo Conselho Pedagógico.

Artigo 58º
Restrições à matrícula e exclusão aos alunos que frequentam o Curso Secundário de
Música
1.

Os alunos ficam impedidos de renovar a matrícula no respetivo curso secundário quando:
a) Não obtenham aproveitamento durante dois anos consecutivos ou interpolados em
qualquer das disciplinas das componentes de formação científica ou técnica artística;
b) Não obtenham aproveitamento em três disciplinas das componentes de formação
científica ou técnica-artística no mesmo ano letivo;
c) Tenham frequentado o Curso Secundário de Música por um período de cinco anos
letivos e sejam abrangidos pelo Contrato de Patrocínio;
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d) Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de assiduidade por
parte do aluno, cumpridos por parte do estabelecimento de ensino os procedimentos
inerentes à ultrapassagem do limite de faltas injustificadas previsto na lei.
2.

Os alunos que, por motivo de força maior devidamente comprovado, se encontrem numa
das situações referidas nas alíneas a), b) ou c) do número anterior podem, mediante
requerimento apresentado à Direção Pedagógica, renovar a matrícula, desde que tal seja
aprovado pelo Conselho Pedagógico.

VII- Horários escolares
Artigo 59º
1.

Os horários escolares do Curso de Iniciação em Música e do Curso Básico de Música,
nomeadamente nas disciplinas de Iniciação Musical, Formação Musical e Classes de
Conjunto, são elaborados pela Direção Pedagógica e afixados em local público do CRP.

2.

Nas disciplinas do Curso Secundário de Música, os horários serão determinados, em
reunião com todos os alunos e encarregados de educação, logo após a saída dos horários
do ensino genérico dos alunos que frequentam o CRP em regime supletivo.

3.

Na disciplina de Instrumento os horários são elaborados pelos próprios professores da
disciplina e tutores dos alunos, que os comunicam pessoalmente aos encarregados de
educação conjuntamente com os restantes horários das disciplinas em que o aluno está
matriculado. Em situações devidamente justificadas os tutores podem propor à Direção
Pedagógica alterações aos horários dos seus alunos.

4.

As datas em que ocorrem os procedimentos dos números 1 a 3 são determinados pela
Direção Pedagógica, que está condicionada ao Calendário Escolar divulgado anualmente
pelo Ministério da Educação.

VIII – Direitos e deveres dos membros da Comunidade Escolar
Secção I – Alunos
Artigo 60º
Direitos
1.

Para além dos direitos que lhe serão legalmente conferidos, o aluno tem direito a:
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da comunidade escolar;
b) Não ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual,
idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social ou convicções
políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;
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c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no
trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
d) Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade física;
e) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu
processo individual, de natureza pessoal ou familiar;
g) Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita ocorridos
no âmbito das atividades escolares;
h) Utilizar as instalações a si destinadas, com a devida autorização e no cumprimento das
normas;
i) Apresentar críticas e sugestões relativamente ao funcionamento da Escola;
j) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, pelos professores,
funcionários, órgãos de direção e administração da escola;
k) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação;
l) Conhecer o regulamento interno.
2.

O aluno tem ainda direito a ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam respeito,
nomeadamente:
a) Organização do seu plano de estudos, programa e objetivos de cada disciplina,
processos e respetivos critérios de avaliação;
b) Normas de utilização das instalações, materiais e equipamentos da Escola;
c) Alugar instrumentos, desde que disponíveis no CRP, mediante pagamento de valor a
estipular anualmente;
d) Ser informado atempadamente das datas de realização de testes, bem como de outros
instrumentos formais de avaliação.

Artigo 61º
Deveres
Os alunos, no âmbito das atividades desenvolvidas pelo CRP, são responsáveis pelo
cumprimento do disposto no estatuto do aluno nomeadamente e entre outras:
a) Tratar com respeito e correção qualquer elemento da comunidade educativa;
b) Seguir as instruções dos professores relativamente ao seu processo de ensinoaprendizagem;
c) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente;
d) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários em todas as
atividades em que participe;
e) Zelar pela preservação, conservação do CRP, nomeadamente no que diz respeito a
instalações, material didático e mobiliário, fazendo uso adequado dos mesmos;
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f)

Circular de forma ordeira, mantendo o silêncio no recinto escolar;

g) Responsabilizar-se pelo material e valores pessoais;
h) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;
i)

Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e
bebidas alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo
das mesmas;

j)

Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis,
equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas
ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que
participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja
diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente
autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos
trabalhos ou atividades em curso;

k) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem
autorização prévia dos professores ou dos responsáveis pela supervisão dos
trabalhos, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar
ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada;
l)

Não difundir, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de
comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem
autorização da Direção Pedagógica;

m) Permanecer nas instalações do CRP durante o seu horário escolar, salvo autorização
escrita do encarregado de educação ou da Direção Pedagógica;
n) Ser portador de todo o material necessário para a aula;
o) Apresentar-se devidamente cuidados, respeitando as normas definidas pela Direção
Pedagógica nas apresentações públicas;
p) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou
em equipamentos ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer
atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a
reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados;
q) Cumprir o regulamento interno.

Subsecção I – Dever de assiduidade
Artigo 62º
1.

O dever de assiduidade implica quer a sua presença na sala de aula e demais locais onde
se desenvolvam as atividades previstas no seu horário, incluindo as aulas de apoio
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pedagógico acrescido, audições e outros eventos, nomeadamente os previstos no plano
anual de atividades, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental
adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem.
2.

Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis
conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior.

Artigo 63º
Faltas
1.

Entende-se por falta a ausência do aluno a uma aula ou qualquer outra atividade de
frequência obrigatória, nomeadamente inscritas no plano anual de atividades, nos quais
esteja prevista a sua comparência.

2.

Há tantas faltas quantos os tempos letivos de 45 minutos de ausência do aluno.

3.

As faltas são registadas pelo professor nos suportes administrativos adequados.

Artigo 64º
Faltas por ausência de material
Sempre que o aluno não se faça acompanhar do material necessário às atividades escolares,
deverá o professor da disciplina registar o facto na sua caderneta pessoal e registada falta no
suporte administrativo adequado.

Artigo 65º
Faltas a testes de avaliação
Sempre que por motivos devidamente comprovados de doença ou outros motivos previstos na
legislação em vigor, o aluno faltar a um teste de avaliação, deverão os pais ou o encarregado
de educação, ou o aluno quando maior, contatar de imediato, o professor a fim de justificar os
motivos que impediram a sua presença.

Artigo 66º
Faltas a aulas de apoio
Sempre que um aluno der duas faltas injustificadas a uma aula de apoio perderá o direito a
esse apoio.

Artigo 67º
Justificação de faltas
1.

São consideradas justificadas todas as faltas dadas pelos motivos previstos na lei,
nomeadamente no estatuto do aluno.
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2.

O pedido de justificação de faltas dos alunos é apresentado por escrito pelos pais e/ou
encarregado de educação ou pelo aluno, quando maior de idade, ao respetivo tutor, o qual
pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, ou ao aluno, quando maior, os
comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta.

3.

A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou,
nos restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma.

Artigo 68º
Faltas injustificadas
1.

As faltas são injustificadas quando:
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo anterior;
b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;
c) A justificação não tenha sido aceite;
d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de
medida disciplinar sancionatória.

2.

A não aceitação da justificação apresentada deve ser devidamente fundamentada.

3.

As faltas injustificadas são comunicadas aos pais e/ou encarregados de educação ou,
quando maior de idade, ao aluno, pelo professor tutor no prazo máximo de três dias úteis.

Artigo 69º
Excesso grave de faltas
1.

As faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos letivos
semanais por disciplina.

2.

Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou encarregados de
educação ou o aluno, quando maior de idade, são convocados, pelo meio mais expedito,
pelo professor tutor.

3.

A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da violação
do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o
cumprimento efetivo do dever de assiduidade.

Artigo 70º
Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas
1.

A violação do limite de faltas injustificadas previsto no n.º 1 do artigo anterior, obriga ao
cumprimento de um plano individual de trabalho, que incidirá sobre a disciplina ou
disciplinas em que ultrapassou o referido limite de faltas e que permita recuperar o atraso
das aprendizagens.
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2.

O recurso ao plano individual de trabalho previsto no número anterior apenas pode
ocorrer uma única vez no decurso de cada ano letivo.

3.

O cumprimento do plano individual de trabalho por parte do aluno realiza-se em período
suplementar ao horário letivo.

4.

O plano individual de trabalho deve ser decidido e avaliado pelos professores das
disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas e comunicado aos encarregados de
educação assim como aos tutores dos alunos.

5.

Após a realização do plano individual de trabalho e efetuada a sua avaliação, o professor
das disciplina em causa, ouvidos os restantes professores do aluno, da componente de
formação vocacional para o Curso Básico de Música e das componentes de formação
científica e técnica-artística para o Curso Secundário de Música, pronunciar-se-á, em
definitivo, sobre o efeito da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas verificado.
Subsecção II – Disciplina
Artigo 71º
Qualificação da infração

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no presente regulamento, em termos
que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das
relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração, passível da aplicação de
medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória.

Artigo 72º
Participação de ocorrência
O aluno, professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento
de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar nos termos do artigo anterior
deve participá-los imediatamente à Direção Pedagógica do CRP.

Artigo 73º
Finalidades das medidas corretivas e das disciplinares sancionatórias
1.

Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem
finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma
sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos
professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem
como a segurança de toda a comunidade educativa.

2.

As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o
normal prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento
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perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento
equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da
sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das
suas aprendizagens.
3.

As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever
violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para além das
identificadas no número anterior, finalidades punitivas.

4.

As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em
coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e
formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho curricular e do projeto
educativo da escola, nos termos do respetivo regulamento interno.

Artigo 74º
Determinação da medida disciplinar
Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, deve ter-se em
consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes e
agravantes apuradas, em que esse incumprimento se verificou, o ano/grau de culpa do aluno, a
sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais.

Artigo 75º
Medidas corretivas
1.

As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração,
nos termos do artigo 46.º, assumindo uma natureza eminentemente preventiva.

2.

Consideram-se medidas corretivas as seguintes:
a) A advertência;
b) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho
escolar;
c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse efeito,
ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na
escola;
d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos
materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades
letivas;
e) A mudança de turma, no caso das disciplinas de Formação Musical e Teóricas, bem
como nas Classes de Conjunto;
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3.

A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um
comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das
relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para que
deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres
como aluno.

4.

Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva competência do professor, enquanto que, fora
dela, qualquer professor ou membro do pessoal não docente tem competência para
repreender o aluno.

5.

A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é
da exclusiva competência do professor respetivo e implica a permanência do aluno na
escola, competindo àquele determinar o período de tempo durante o qual o aluno deve
permanecer fora da sala de aula, se a aplicação da medida corretiva acarreta ou não
marcação de falta e, se for caso disso, quais as atividades que o aluno deve desenvolver
no decurso desse período de tempo.

6.

A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 é da
competência do Direção Pedagógica.

7.

A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea d) do n.º 2, não
pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo.

8.

São consideradas atividades de integração na escola as seguintes:
a) Tarefas de limpeza dos espaços escolares;
b) Reparação de espaços, mobiliário e equipamento escolar;
c) Ajudar em tarefas de ordem funcional nas salas de aula: preparar a colocação e
arrumação de cadeiras, estantes, instrumentos, em especial nas salas de diversas
aulas de classes de conjunto, como sejam a sala Polivalente, sala de Ensaio e outros
locais de concertos/audições como o Salão;

9.

Os alunos poderão ser impedidos de utilizar equipamento quando revelem
comportamentos inadequados na utilização dos espaços e/ou equipamentos escolares,
devendo primeiramente ser advertidos e, posteriormente, proibidos de frequentar e/ou
utilizar os equipamentos e os espaços, em tempo a determinar pela Direção Pedagógica.

10. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2 é comunicada aos pais ou ao
encarregado de educação, tratando-se de aluno menor de idade.

Artigo 76º
Medidas disciplinares sancionatórias
1.

As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao
comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser
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participada de imediato, pelo professor ou funcionário que a presenciou, ou dela teve
conhecimento, à Direção Pedagógica.
2.

São medidas disciplinares sancionatórias:
a) A repreensão registada;
b) A suspensão da escola até 10 dias úteis;

3.

A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a
infração for praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo, sendo da
Direção Pedagógica nas restantes situações, averbando-se no respetivo processo
individual do aluno a identificação do autor do ato decisório, a data em que o mesmo foi
proferido e a fundamentação, de facto e de direito, que norteou tal decisão.

4.

A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão até 10 dias úteis é
precedida da audição em processo disciplinar do aluno visado, do qual constam, em
termos concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele violados
e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles
factos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação a Direção
Pedagógica.

5.

Compete à Direção Pedagógica, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno,
quando menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida
disciplinar sancionatória referida no número anterior é executada, garantindo ao aluno um
plano de atividades pedagógicas a realizar, corresponsabilizando-os pela sua execução e
acompanhamento, podendo igualmente, se assim o entender, estabelecer eventuais
parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas ou privadas.

6.

Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno no decurso do período de aplicação da
medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola até 10 dias úteis, no que respeita
à sua assiduidade e avaliação, não têm efeito para a retenção do aluno.

7.

Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, compete à Direção Pedagógica
decidir sobre a reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar.

Artigo 77º
Cumulação de medidas disciplinares
1.

A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo 75.º é
cumulável entre si.

2.

A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação
de uma medida disciplinar sancionatória.

3.

Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser
aplicada uma medida disciplinar sancionatória.
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Artigo 78º
Procedimento disciplinar
1.

A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos
suscetíveis de configurarem a aplicação da medida prevista nas alíneas b) do n.º 2 do
artigo 76º, é da Direção Pedagógica, devendo o despacho instaurador e de nomeação do
instrutor, que deve ser um professor da escola, ser proferido no prazo de um dia útil, a
contar do conhecimento da situação.

2.

No mesmo prazo, o diretor notifica os pais ou encarregados de educação do aluno,
quando este for menor, pelo meio mais expedito, designadamente eletrónico, telefónico
ou por via postal simples para a morada constante no seu processo.

3.

Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, pessoalmente.

4.

A Direção Pedagógica deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que
profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar.

5.

A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de quatro dias úteis,
contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento
disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências
consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno e,
sendo este menor de idade, do respetivo encarregado de educação.

6.

Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral,
não constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, embora, se for
apresentada justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, esta possa ser
adiada.

7.

No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade
pode ser ouvido na presença de um docente tutor.

8.

Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos interessados.

9.

Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete à Direção
Pedagógica, um documento do qual constam, obrigatoriamente, em termos concretos e
precisos:
a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao
tempo, modo e lugar;
b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais
ou regulamentares;
c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou
agravantes;
d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável.

10. A decisão é passível de recurso hierárquico, de acordo com o estipulado no art.º 82º.
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Artigo 79º
Suspensão preventiva do aluno
1.

No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade
que o instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do instrutor, a Direção
Pedagógica pode decidir a suspensão preventiva do aluno, mediante despacho
fundamentado, sempre que:
a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal
funcionamento das atividades escolares;
b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na escola;
ou
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar.

2.

A suspensão preventiva tem a duração que a Direção Pedagógica considerar adequada na
situação em concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser
prorrogada até à data da decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer
caso, exceder 10 dias úteis.

3.

Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento
da medida disciplinar sancionatória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 76.º a que o
aluno venha a ser condenado na sequência do procedimento disciplinar previsto no artigo
78º.

4.

O encarregado de educação é imediatamente informado da suspensão preventiva aplicada
ao seu educando.

Artigo 80º
Decisão final do procedimento disciplinar
1.

A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no
prazo máximo de um dia útil, a contar do momento em que a entidade competente para o
decidir receber o relatório do instrutor.

2.

A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a
execução da medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão
da execução da medida, nos termos do número seguinte.

3.

A execução da medida disciplinar sancionatória, pode ficar suspensa pelo período de
tempo e nos termos e condições em que a entidade decisora considerar justo, adequado e
razoável, cessando logo que ao aluno seja aplicada outra medida disciplinar sancionatória
no decurso dessa suspensão.
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4.

A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia
útil seguinte àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou
respetivo encarregado de educação, nos dois dias úteis seguintes.

5.

Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada
através de carta registada com aviso de receção, considerando-se o aluno, ou, quando este
for menor de idade, os pais ou o respetivo encarregado de educação, notificado na data da
assinatura do aviso de receção.

Artigo 81º
Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias
1.

Compete ao professor tutor o acompanhamento do aluno na execução da medida
corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua
atuação com os pais e encarregados de educação e com os professores da turma, em
função das necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a
corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida.

2.

A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da
execução da medida corretiva de atividades de integração na escola ou no momento do
regresso à escola do aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de
suspensão da escola.

Artigo 82º
Recurso hierárquico
1.

Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico nos termos gerais
de direito, a interpor no prazo de cinco dias úteis.

2.

O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos quando interposto de decisão de
aplicação das medidas disciplinares sancionatórias de suspensão da escola.

3.

O despacho que apreciar o recurso hierárquico é remetido à escola, no prazo de cinco dias
úteis, cumprindo ao respetivo diretor a adequada notificação, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do
artigo 80º.

Artigo 83º
Intervenção dos pais e encarregados de educação
Entre o momento da instauração do procedimento disciplinar ao seu educando e a sua
conclusão, os pais e encarregados de educação devem contribuir para o correto apuramento
dos factos e, sendo aplicada medida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a execução
da mesma prossiga os objetivos de reforço da formação cívica do educando, com vista ao
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desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os
outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade
e das suas aprendizagens.
Secção II – Pessoal Docente
Artigo 84º
Direitos
Entre outros constantes do Contrato Coletivo de Trabalho e inerentes à sua função são direitos
do Pessoal Docente:
a) Ser respeitado pelos alunos e por todos os membros da comunidade escolar;
b) Utilizar as instalações e equipamentos da escola necessários à concretização do seu
trabalho com os alunos, de acordo com as normas estabelecidas;
c) Ser apoiado, no exercício da sua atividade pelos órgãos de gestão e administração;
d) Ser participante ativo nas tarefas do departamento e nas atividades do plano anual da
escola;
e) Apresentar críticas, propostas, sugestões e reivindicações junto dos órgãos
competentes, dentro do respeito pela hierarquia estabelecida;
f)

Receber com pontualidade a remuneração económica a que tem direito.

Artigo 85º
Deveres
Entre outros constantes do Contrato Coletivo de Trabalho e inerentes à sua função são deveres
do Pessoal Docente:
a) Contribuir para a formação dos alunos, promovendo o desenvolvimento das suas
capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade;
b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais
membros da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas;
c) Controlar a assiduidade e pontualidade dos alunos nas atividades escolares e
comunicá-las aos respetivos tutores;
d) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação
e o desenvolvimento do respeito mútuo;
e) Participar na organização e assegurar a realização das atividades educativas,
empenhando-se nas atividades do seu departamento: propondo estratégias de
lecionação, participando na produção de materiais didáticos e de avaliação,
apresentando propostas de organização escolar nos seus vários aspetos;
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f)

Gerir os programas definidos, procurando responder às necessidades individuais dos
alunos e respeitando o ritmo de aprendizagem de cada um;

g) Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e
equipamentos e propor medidas de melhoramento e renovação;
h) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, numa perspetiva de desenvolvimento
pessoal e profissional;
i)

Respeitar e tratar com correção os alunos e todos os membros da comunidade
escolar;

j)

Ser pontual nas aulas e em todas as atividades em que esteja envolvido;

k) Ser assíduo e comunicar à direção as ausências previsíveis às aulas a fim de que os
alunos possam ser avisados da situação;
l)

Ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair, garantindo que a sala fique
devidamente arrumada e o quadro limpo;

m) Certificar-se do estado da sala no início da aula e, em caso de anomalia comunicá-lo
de imediato à funcionária;
n) Atuar dentro da sala de aula e em todo o recinto escolar, cumprindo e fazendo
cumprir o regulamento interno da escola.

Artigo 86º
Faltas, permuta e reposições de aulas
1.

O professor deverá permanecer no CRP durante todo o horário que lhe foi atribuído pela
Direção Pedagógica, salvo em caso de falta por parte dos alunos, sob pena de ao mesmo
ser marcada falta.

2.

O período de tolerância estabelecida para o início das aulas é de dez minutos, após o qual
será marcada falta, exceto nas aulas de Instrumento dos Cursos de Iniciação Musical,
onde a tolerância é de 5 minutos.

3.

Para além da justificação de faltas legalmente prevista, é possibilitada aos professores a
faculdade de efetuar:
a) A reposição de aulas;
b) A permuta de aulas.

4.

A reposição de aulas deve ser efetuada com o acordo expresso dos encarregados de
educação ou dos alunos, quando maiores de idade e da Direção Pedagógica e registada no
livro de ponto do professor.

5.

A permuta de aulas deve ser acordada entre dois professores e autorizada previamente
pela Direção Pedagógica, após o que será registada nos respetivos livros de ponto.
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6.

As marcações de salas para reposições de aulas devem ser feitas através de um impresso
que o professor terá a sua disposição junto do funcionário.

7.

O pedido deverá ser feito com uma semana de antecedência, à exceção das aulas de turma
ou de música de câmara que deverá ser feito com duas semanas de antecedência.

8.

O professor só poderá fazer a reposição após a autorização da direção, sempre que o
funcionário verifique que existam salas disponíveis e dentro do horário de funcionamento
do Conservatório.
Secção III – Pessoal Não Docente
Artigo 87º
Direitos

Entre outros constantes do Contrato Coletivo de Trabalho e inerentes à sua função são deveres
do Pessoal Não Docente:
a) Ser tratado com respeito e correção por todos os intervenientes no ato educativo –
alunos, professores, outros funcionários, órgãos de gestão e administração, pais e
encarregados de educação;
b) Apresentar críticas, sugestões e propostas que possam contribuir para a melhoria da
organização e funcionamento dos serviços do CRP, das condições de trabalho ou das
relações interpessoais;
c) Ser informado das iniciativas e das atividades escolares através do Plano de
Atividades e outros;
d) Receber dos órgãos de gestão as indicações necessárias ao desempenho das suas
funções;
e) Receber com pontualidade a remuneração económica a que, por lei tem direito.

Artigo 88º
Deveres
Entre outros constantes do Contrato Coletivo de Trabalho e inerentes à sua função são deveres
do Pessoal Não Docente:
a) Respeitar e tratar com correção todos os elementos da comunidade educativa –
alunos, professores, colegas, elementos dos órgãos de gestão, pais e encarregados de
educação;
b) Cumprir com pontualidade, zelo e dedicação as tarefas que lhe são confiadas, uma
vez que também delas depende o bom funcionamento da Escola;
c) Permanecer no seu posto de trabalho, mantendo a vigilância e disciplina no recinto
da Escola;
47

d) Impedir que os alunos sem aulas perturbem o funcionamento das atividades
escolares.
e) Participar à Direção Pedagógica as ocorrências que perturbem o bom funcionamento;
f)

Cooperar com os alunos, os colegas e os professores na conservação e manutenção
das instalações, mobiliário e equipamentos da Escola;

g) Manter limpas e cuidadas as instalações e equipamentos, assegurando o estado de
limpeza e arrumação das instalações;
h) Cooperar com os professores no apoio relativamente aos materiais necessários para o
funcionamento das aulas;
i)

Responsabilizar-se pela guarda e distribuição das chaves das salas e livros de ponto
aos professores;

j)

Marcar as faltas aos professores após a tolerância estabelecida;

k) Procurar resolver com bom senso, compreensão e tolerância os problemas surgidos;
l)

Sempre que necessário, dar apoio aos serviços administrativos no que se refere a
fotocópias, atendimento do telefone, distribuição de comunicações à comunidade
educativa, envio de correspondência e outras tarefas que sejam solicitadas pelos
órgãos de gestão e independentemente das funções que lhes estão atribuídas.

2.

Sem prejuízo do disposto no número anterior, são ainda deveres dos funcionários
administrativos:
a) Permanecer no seu posto de trabalho de modo que o atendimento ao público funcione
de forma regular;
b) Atender com respeito, correção, simpatia e informar com rigor e clareza todos os
utentes da secretaria;
c) Executar com zelo, dedicação e prontidão as tarefas confiadas pelos órgãos de
gestão;
d) Manter o serviço em dia, relativamente a arquivos, listagens de alunos, processos de
professores e alunos, correspondência e serviço de fotocópias.
Secção IV – Pais e Encarregados de Educação
Artigo 89º
Direitos e deveres

São direitos e deveres dos pais e encarregados de educação, entre os legalmente previstos:
a) Participar na vida da Escola, procurando informar-se e sendo informados do seu
funcionamento e das atividades programadas;
b) Acompanhar o percurso escolar do seu educando e informar-se e ser informado
atempadamente pelos respetivos professores da sua evolução ao longo do ano letivo;
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c) Ser recebido com respeito e correção por todos os membros da comunidade escolar;
d) Colaborar ativamente com a Escola na formação dos seus educandos, acompanhando
e corresponsabilizando-se por todo o processo de ensino-aprendizagem;
e) Cooperar com a Escola para que os alunos cumpram as regras estabelecidas;
f)

Participar nas reuniões para que sejam convocados;

g) Apresentar aos órgãos competentes da escola qualquer assunto que se encontre
ligado com o funcionamento da mesma e que implique os seus educandos;
h) Facilitar a participação dos seus educandos nas atividades pedagógicas e artísticas da
escola;
i)

Informar atempadamente a escola sobre qualquer problema de saúde dos seus
educandos;

j)

Promover a apresentação cuidada dos seus educandos nas apresentações públicas de
acordo com as regras que lhe venham a ser atempadamente comunicadas;

k) Promover a motivação para o estudo da música, favorecendo o empenho no
desenvolvimento artístico e técnico dos seus educandos.
IX – Utilização das instalações, equipamentos e instrumentos

Artigo 90º
Instalações e equipamentos
1.

O horário de funcionamento do CRP será definido no início de cada ano letivo pela
Direção Pedagógica depois de consultar a Administração.

2.

Os alunos poderão solicitar uma sala para estudo, com uma semana de antecedência, à
exceção dos ensaios de música de câmara que deverão ser marcados com duas semanas
de antecedência.

3.

Não podem ser garantidas salas para estudo pedidas fora de prazo.

4.

A utilização da sala e dos equipamentos são da responsabilidade do professor ou do aluno
que a solicitou.

5.

No final do tempo cedido para reposição ou estudo, a chave da sala deve ser
pontualmente entregue ao funcionário, de modo a evitar atrasos dos utilizadores
seguintes.

Artigo 91º
Instrumentos
1.

O CRP poderá ceder instrumentos aos alunos, mediante o pagamento de uma
mensalidade, estipulada anualmente pela Administração.
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2.

Os instrumentos cedidos devem ser trazidos à escola sempre que for solicitada a sua
apresentação e, necessariamente, no final de cada ano letivo.

3.

O incumprimento desta regra implica a cessação imediata da cedência e obriga à sua
pronta devolução.

4.

Todas as despesas relativas ao uso, manutenção e reparações correntes, ficam a cargo do
encarregado de educação ou do aluno quando maior de idade.

5.

O CRP só cede instrumentos a alunos que estejam matriculados e a frequentar a
disciplina de Instrumento.

6.

Em caso de anulação de matrícula o aluno deverá devolver imediatamente o instrumento
que lhe foi cedido.

X - Atividades de Complemento Curricular
Artigo 92º
Audições
1.

As audições de alunos serão programadas pelo Departamento de Produção de acordo com
as orientações do Conselho Pedagógico.

2.

Os docentes podem sugerir a realização de audições, com temática livre, com a
antecedência mínima de quinze dias.

3.

O programa que cada aluno executa na audição deverá ser entregue na Secretaria pelo
respetivo docente, com antecedência de oito dias úteis relativamente à data prevista para
a audição.

4.

Cada aluno deverá participar, pelo menos, em duas audições em cada ano letivo.

XI – Contrato de Patrocínio, propinas e mensalidades
Artigo 93º
Contrato de Patrocínio
1.

Desde o ano letivo de 2008/2009 que o Ministério da Educação celebra, anualmente,
contratos de patrocínio com a Sociedade Filarmónica Humanitária, entidade proprietária
do CRP.

2.

Os contratos de patrocínio têm por fim estimular e apoiar o ensino em domínios não
abrangidos, ou insuficientemente abrangidos, pela rede pública, a criação de cursos com
planos próprios e a melhoria pedagógica.

3.

Aos alunos, abrangidos pelo Contrato de Patrocínio, matriculados no Curso Básico de
Música ou no Curso Secundário de Música não pode ser exigida qualquer
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comparticipação financeira para a frequência das disciplinas incluídas no currículo objeto
de financiamento.
4.

No Curso de Iniciação em Música pode ser exigida, pelo CRP, aos alunos abrangidos
pelo contrato de Patrocínio comparticipação financeira, nos seguintes termos e limites:
a) No montante correspondente ao valor do financiamento público, quando a lecionação
da totalidade da carga horária da disciplina de Instrumento é feita a grupos de três ou
quatro alunos;
b) No montante correspondente ao dobro do valor do financiamento público nas
iniciações em música, quando a lecionação da totalidade da carga horária da
disciplina de Instrumento é feita a um ou dois alunos.

5.

Nos cursos do ensino básico e secundário de música, em regime supletivo, pode ser
exigida, pelo CRP, aos alunos que se encontrem abrangidos pelo Contrato de Patrocínio,
comparticipação financeira no montante correspondente ao valor do financiamento
público, acrescida até 20 % no caso dos cursos do ensino básico.

6.

As condições de acesso ao apoio financeiro, através de contrato de patrocínio, às
entidades proprietárias de escolas do ensino particular e cooperativo que lecionam cursos
do ensino artístico especializado da música tornam-se públicas através do edital
publicado no sítio da internet da ANQEP, I. P..

7.

Todos os processos relativos ao contrato de patrocínio são regulamentados pela Portaria
nº 224-A/2015 de 29 de Julho.

Artigo 94º
Propinas e mensalidades
1.

As propinas serão as aprovadas para cada ano letivo pela Direção da Sociedade
Filarmónica Humanitária e devidamente publicitadas.

2.

As propinas deverão refletir os apoios financeiros concedidos pelo Ministério da
Educação, os quais deverão ser dados a conhecer a toda a comunidade educativa.

3.

Na data da formalização da matrícula será pago um valor de inscrição.

4.

As propinas têm um valor anual que pode ser divididas em 10 mensalidades.
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5.

As mensalidades serão pagas até dia 10 do mês a que respeitam, nos serviços da
secretaria do CRP.

6.

Aos pagamentos feitos posteriormente à data estabelecida acrescerá 10% da mensalidade
por cada semana completa ou parcial em atraso.

7.

O não pagamento no prazo de quatro semanas após a data limite implica a suspensão da
frequência, sendo este facto comunicado ao aluno ou ao seu Encarregado de Educação.

8.

A coincidência de atividades letivas com feriados não dá direito a qualquer dedução na
mensalidade.

9.

Em caso de anulação de matrícula o aluno deverá efetuar o pagamento da mensalidade
correspondente ao mês da data da anulação.

10. As anulações após o início das atividades letivas do 3º período escolar implicam o
pagamento das mensalidades até ao final do ano letivo.
XII – Vários
Artigo 95º
1.

Será dado conhecimento deste regulamento a toda a comunidade escolar, através da
publicitação no sitio da internet do CRP, e através da sua consulta nas suas instalações.

2.

Toda a comunidade escolar tem obrigação de se manter informada sobre todos os avisos
afixados em local próprio das instalações ou publicados no sítio da internet, pelo que não
será aceite qualquer justificação que invoque o desconhecimento dos mesmos.

3.

Além das normas expressas no presente regulamento, o CRP reger-se-á por toda a
legislação em vigor aplicável.
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ANEXO N.º 1
Curso Básico de Música – 2.º ciclo

(a) A carga horária semanal refere -se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de
45 minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade com a
consequente adaptação aos limites estabelecidos.
(b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída por
alunos do ensino artístico especializado, os alunos frequentam as disciplinas comuns das áreas
disciplinares não vocacionais com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na turma
que frequentam.
(c) Do total da carga, no mínimo, 6 × 45 minutos para Português.
(d) Do total da carga, no mínimo, 6 × 45 minutos para Matemática.
(e) A componente inclui, para além dos tempos mínimos constantes em cada disciplina, 45
minutos a ser integrados, em função do projeto de escola, na disciplina de Formação Musical
ou na disciplina de Classes de Conjunto.
(f) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem -se as seguintes práticas de música em
conjunto: Coro, Música de Câmara e Orquestra.
(g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos.
(h) Contempla mais um tempo letivo semanal de oferta facultativa, a ser utilizado na
componente de formação vocacional, em atividades de conjunto ou no reforço de disciplinas
coletivas, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo.
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ANEXO N.º 2
Curso Básico de Música – 3.º ciclo

(a) A carga horária semanal refere -se ao tempo útil de aula e está organizada em períodos de
45 minutos, ficando ao critério de cada escola o estabelecimento de outra unidade com a
consequente adaptação aos limites estabelecidos.
(b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída por
alunos do ensino artístico especializado, os alunos frequentam as disciplinas comuns das áreas
disciplinares não vocacionais com a carga letiva adotada pela escola de ensino geral na turma
que frequentam.
(c) Disciplina de frequência facultativa, mediante decisão do encarregado de educação — e de
acordo com as concretas possibilidades da escola — a tomar no momento de ingresso no
Curso Básico de Música do 3.º ciclo regulado pelo presente diploma. A opção tomada deve
manter-se até ao final do ciclo.
(d) A componente inclui, para além dos tempos mínimos constantes em cada disciplina, 45
minutos a ser integrados, em função do projeto de escola, na disciplina de Formação Musical
ou na disciplina de Classes de Conjunto ou a ser destinados à criação de uma disciplina de
Oferta Complementar.
(e) Sob a designação de Classes de Conjunto incluem -se as seguintes práticas de música em
conjunto: Coro, Música de Câmara e Orquestra.
(f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos.
(g) Contempla mais um tempo letivo semanal de oferta facultativa, a ser utilizada na
componente de formação vocacional, em atividades de conjunto ou no reforço de disciplinas
coletivas, podendo a sua carga horária global ser gerida por período letivo.
(h) Caso as escolas não pretendam oferecer a disciplina de Oferta Complementar a carga
horária da mesma é obrigatoriamente transferida para a disciplina de Formação Musical ou de
Classes de Conjunto. Esta oferta é gerida em função dos recursos da escola.
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ANEXO N.º 3
Curso Secundário de Música

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso
de o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as disponibilidades da escola,
poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa,
com a aceitação expressa do acréscimo da carga horária.
b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de oferta facultativa, em
qualquer das componentes de formação, com uma carga horária até 2 blocos letivos, ou com a
carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de duas disciplinas, não podendo ser
ultrapassado o número máximo de disciplinas permitido na matriz dos cursos artísticos
especializados. Caso as escolas não pretendam lecionar nenhuma disciplina de Oferta
Complementar, poderão lecionar duas disciplinas de opção, nos termos em que as mesmas
ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas coletivas das componentes de formação
científica ou técnica-artística.
c) Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o aluno
frequentará a disciplina de Instrumento, Educação Vocal ou Composição. Em Educação
Vocal a carga horária semanal pode, por questões pedagógicas ou de gestão de horários, ser
repartida igualmente entre os alunos. Caso o não seja, metade da carga horária desta disciplina
poderá ser transferida para a lecionação da disciplina de Instrumento de Tecla.
d) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música
de Câmara, Orquestra.
e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das disciplinas.
Excetua-se a ressalva constante na alínea b).
f) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 2x45minutos.
g) Contempla até 2 blocos letivos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo.
Podem ser utilizados em atividades de conjunto ou aplicados em uma ou mais de uma
disciplina coletiva das componentes de formação científica e ou técnica-artística, podendo a
sua carga horária global ser gerida por período letivo.
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