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ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA CULTURAL ERICEIRA 

REGULAMENTO INTERNO DA ACADEMIA DE MÚSICA DA ERICEIRA 

PREÂMBULO 
O Regulamento da Academia de Música da Ericeira (AME) é um conjunto de normas pela qual 

se rege a oferta formativa da Associação Filarmónica Cultural Ericeira (AFCE). A AME é uma 

estrutura interna da AFCE, sob a alçada do Departamento de Desenvolvimento Educativo e 

Pedagógico (DDEP), e o objetivo do presente Regulamento é garantir uma organização 

estável e adequada ao tipo de ensino específico da música, em que participam todos os 

elementos que a integram. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 
O Regulamento aplica-se a todos os utentes, colaboradores e entidades gestoras da AME: 

direção técnica, docentes, alunos e encarregados de educação. 

Artigo 2º 

Princípios Orientadores 
1. A atividade da AME observa os seguintes princípios: 

a. A democraticidade e a participação no processo de ensino das artes; 

b. O primado dos critérios de natureza pedagógica e artística sobre os critérios de 

natureza administrativa. 

2. A AME destina-se: 

a. Primeiramente, a formar músicos para ingressar nos agrupamentos artísticos da 

Associação Filarmónica Cultural Ericeira; 

b. Segundamente, a educar crianças, jovens e adultos para, com e pelas artes, 

nomeadamente a música, a dança, o teatro, e as artes plásticas e visuais. 

Artigo 3º 

Objetivos Pedagógicos Gerais 
1. São objetivos pedagógicos da AME: 

a. Formar músicos para ingresso na Banda da Associação Filarmónica Cultural 

Ericeira; 

b. Formar crianças, jovens e adultos para a prática artística; 

c. Estimular o contacto e o conhecimento musical, artístico e cultural na 

comunidade; 

d. Promover o estudo / aprendizagem de conteúdos artísticos de forma ampla e 

ambiciosa; 

e. Desenvolver, na aprendizagem artística dos alunos, um complemento entre 

componentes teóricas e práticas; 

f. Criar condições para desenvolver o gosto pelas artes e promover, na 

comunidade que envolva a AFCE, o crescimento do público para eventos 

artísticos e culturais; 

g. Estimular a apreciação da cultura ou estética artística e criativa. 
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Artigo 4º 

Objetivos Programáticos 
1. São objetivos programáticos da AME desenvolver atividades curriculares ou lúdicas 

multidisciplinares de articulação geral da componente curricular geral e da componente 

curricular geral relativa à iniciação e formação artística, aos saberes exigidos à 

aprendizagem e prática artística, individual e em grupo, nomeadamente: 

a. Desenvolver a qualidade auditiva dos alunos; 

b. Desenvolver a memória auditiva e a audição interior; 

c. Desenvolver a coordenação motora; 

d. Enriquecer o sentido estético e artístico dos alunos; 

e. Desenvolver e estimular as suas faculdades criadoras; 

f. Educar a atenção, vontade, inteligência, sensibilidade, memória, compreensão e 

poder de concentração; 

g. Desenvolver a espontaneidade e possibilitar-lhes uma maior rapidez de reflexos 

sensoriais; 

h. Ajudar os alunos a utilizar os conhecimentos adquiridos em formação musical na 

aprendizagem de um instrumento. 

Artigo 5º 

Objetivos Sociais 
1. São objetivos sociais da AME: 

a. Promover o sucesso dos alunos enquanto pessoas, ao nível cultural e, algumas 

vezes, profissional; 

b. Promover a socialização dos alunos; 

c. Alagar os conhecimentos dos alunos; 

d. Ajudar à promoção e integração das famílias dos alunos na comunidade. 

CAPÍTULO II 

CONDIÇÕES DE ACESSO À ACADEMIA DE MÚSICA DA ERICEIRA 

Artigo 6º 

Requisitos de acesso 
1. Podem ser alunos da AME todas as pessoas singulares, a partir dos 6 anos de idade, ou 

que, não tendo completado esta idade, demonstrem ser possuidores das capacidades 

cognitivas e psico-motoras que permitam a aprendizagem da formação artística; 

2. Quando menores, o boletim de inscrição é assinado pelo Encarregado de Educação, 

reconhecido como tal. 

Artigo 7º 

Inscrições 
1. O período de inscrições é afixado anualmente na sede da AFCE. 

2. Os alunos inscritos na AME podem ser alunos internos ou alunos externos. 

a. São alunos internos os que pretendem integrar nos agrupamentos artísticos da 

AFCE; 

b. São alunos externos os que não pretendem integrar os agrupamentos artísticos da 

AFCE; 

3. No ato de inscrição o aluno ou o seu encarregado de educação tornam-se associados 

da AFCE, obrigando-se ao pagamento da quota respetiva; 

a. Caso o aluno tenha já um membro do agregado familiar que seja associado da 

AFCE, dispensa-se a inscrição do educando como tal. 
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4. Ao inscrever-se na AME o aluno, e no caso de este ser menor, o seu encarregado de 

educação, está a aceitar e deve respeitar o presente Regulamento Interno e todos os 

outros Regulamento e Estatutos da AFCE; 

5. As anulações de matrícula devem ser feitas em impresso próprio disponível na sede da 

AFCE; 

a. Aos alunos que não procedam à anulação da matrícula, em impresso próprio, serão 

cobradas as mensalidades que ficaram por pagar. 

6. No ato da inscrição ou reinscrição na AME, será cobrada uma quantia a fixar 

anualmente pela Direção Técnica da AME; 

7. O aluno terá direito, no primeiro mês de inscrição, a frequentar uma aula experimental 

por classe, a fim de avaliar o interesse e condição psico-motora para a prática artística; 

8. A aceitação de matrícula está sujeita a confirmação de vaga no instrumento desejado 

por parte da Direção Técnica da AME; 

a. O número de vagas para alunos internos é afixado anualmente em despacho da 

Direção da AFCE, mediante proposta da Direção Técnica da AME; 

Artigo 8º 

Propinas 
1. A frequência da AME pelos alunos internos e externos está dependente do pagamento 

de uma propina mensal. 

2. A propina mensal é estipulada pela Direção da Associação, em função do tipo de 

alunos; 

a. Os elementos que façam parte dos agrupamentos artísticos da AFCE, em regime 

de exclusividade, há mais de um ano, e que pretendam frequentar a AME na 

classe do instrumento que interpretam no referido agrupamento, terão direito a 

um desconto de 50% do valor da mensalidade dos alunos internos; 

b. Os elementos que façam parte dos agrupamentos artísticos da AFCE, em regime 

de exclusividade, há mais de um ano, e que pretendam frequentar a AME numa 

classe de instrumento diferente ao que interpretam no referido agrupamento, 

deverão pagar a mensalidade correspondente à mensalidade de alunos internos; 

c. A não comparência nas aulas da AME e, ou, serviços dos agrupamentos artísticos 

sem justificação e aviso prévio podem levar à suspensão do direito mencionado 

no ponto a.; 

3. Não estão compreendidas nas propinas eventuais despesas com material didático e 

instrumentos; 

4. A falta de pagamento de uma das mensalidades da propina pode restringir o direito do 

aluno a frequentar a AME até à regularização do pagamento; 

5. A falta de pagamento de três mensalidades subsequentes é causa de exclusão do aluno 

da AME, mediante processo disciplinar, não obstante do pagamento das mensalidades 

em atraso; 

6. As mensalidades devem ser pagas na sua totalidade até ao dia 8 de cada mês, durante 

o ano letivo, mediante o pressuposto no Art.º 9.º do presente regulamento; 

7. No caso de não pagamento da mensalidade no prazo fixado na alínea anterior, poderá 

ser cobrada uma coima na seguinte modalidade: 

a. Do dia 8 ao dia 15 inclusive, acresce 10% do valor da mensalidade; 

b. A partir do dia 15 de cada mês, acresce 20% do valor da mensalidade; 

Artigo 9º 

Bolsas de Estudo 
1. A Direção Técnica, mediante autorização da Direção da AFCE, poderá disponibilizar 

bolsas de estudos para os alunos do ramo de música e que estejam inseridos nos 



4 

Regulamento Interno da Academia de Música da Ericeira | Associação Filarmónica Cultural Ericeira 

agrupamentos artísticos há mais de um ano, no instrumento que interpretam nesse 

mesmo agrupamento; 

2. A bolsa de estudo atribuída poderá variar nos seguintes escalões das mensalidades 

definidas: 

a. 1º Escalão – 100% da totalidade da mensalidade de aluno interno; 

b. 2º Escalão – 75% da totalidade da mensalidade de aluno interno; 

3. Para se candidatar à bolsa de estudo, o encarregado de educação, ou o aluno, quando 

maior, deverá preencher o documento próprio; 

4. A atribuição da bolsa é da competência da direção técnica, ouvindo o Diretor ou 

Coordenador Artístico do agrupamento em que se insere; 

5. A atribuição da bolsa de estudos deverá ser revista no final de cada período, podendo 

ser retirada se o aluno faltar mais do que três vezes consecutivas sem justificação; 

6. O número de vagas para as bolsas é definido anualmente pela Direção da AFCE, em 

despacho próprio, por proposta da Direção Técnica da AME; 

7. De forma a receber, manter e renovar a bolsa de estudos o aluno deverá demonstrar: 

a. Assiduidade em mais de 75% das aulas do ano letivo anterior à data de 

candidatura, não podendo ter faltado injustificadamente mais de três vezes 

consecutivas; 

b. Assiduidade em mais de 50% dos ensaios do semestre anterior à data de 

candidatura; 

c. Assiduidade em mais de 80% dos serviços do agrupamento artístico em que se 

candidata, à data de candidatura; 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE MÚSICA DA ERICEIRA 

Artigo 10º 

Calendário Escolar 
1. O ano letivo decorre nas datas fixadas pela Direção Técnica da AME, tendo em 

consideração o calendário escolar oficial. 

a. Pode ocorrer a extensão do terceiro período até ao final do mês de junho ou 

primeira semana de julho, se assim a Direção Técnica da AME o entender. 

2. As datas de inscrição, início e fim de períodos, possíveis interrupções, avaliações e 

audições são afixadas pela Direção Técnica da AME. 

Artigo 11º 

Regime de funcionamento 
1. O plano curricular da AME é composto pela seguinte oferta: 

a. Ramo de Música: 

i. Iniciação ou Formação Musical 

ii. Classe de Instrumento; 

iii. Classe de Conjunto; 

b. Ramo de Dança: 

i. Classe de Conjunto; 

2. A atividade da AME decorre no horário afixado pela Direção Técnica; 

3. A periodicidade e duração das classes é fixada pela Direção Técnica; 

a. O professor deverá agendar aulas de reposição, mediante aprovação da Direção 

Técnica da AME, que decorram das suas faltas ou dos alunos, quando 

devidamente justificadas; 

b. O número de aulas mensais não deverá ser superior ao definido no calendário 

escolar, definido pela Direção Técnica, e validado por Despacho da Direção, 



5 

Regulamento Interno da Academia de Música da Ericeira | Associação Filarmónica Cultural Ericeira 

salvo em casos excecionais autorizados previamente pela Direção Técnica da 

AME; 

4. As aulas podem ser assistidas desde que o professor esteja de acordo; 

Artigo 12º 

Direção Técnica 
1. Cabe ao Presidente da Direção da AFCE, após ouvir os restantes elementos da Direção 

e dos Órgãos Sociais, nomear os elementos que compõem a Direção Técnica da AME; 

2. A Direção Técnica da AME é composta pelos seguintes membros, em funções 

executivas: 

a. O Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educativo e Pedagógico, que 

desempenha as funções de Diretor-Geral, e que substitui o Presidente nas suas 

faltas e impedimentos; 

b. Os Diretores Pedagógicos, no número que seja justificado pela complexidade das 

funções, pela especificidade da oferta formativa e pelo número de alunos e 

composição do corpo docente; 

3. A Direção Técnica da AME é composta pelos seguintes membros, em voto consultivo:  

a. O Responsável pelos Serviços de Gestão Administrativa; 

b. O Responsável pelos Serviços de Gestão Financeira e Recursos Humanos; 

c. O Diretor Artístico;  

4. O Diretor-Geral da AME tem como atribuições: 

a. A gestão financeira da AME; 

b. A gestão operacional da AME; 

c. A gestão administrativa da AME; 

d. Apresentar anualmente, para cada ano letivo, sendo retificado por cada ano civil, 

à direção da AFCE o plano e respetivo relatório de gestão e atividades da AME; 

5. O Diretor-Geral da AME é apoiado pelos serviços na gestão administrativa e na gestão 

do pessoal afeto aos serviços do DDEP; 

6. Compete aos Diretores Pedagógicos a orientação da ação educativa e pedagógica da 

AFCE, designadamente: 

a. Elaborar e rever os projetos educativos da AME, e outros projetos a desenvolver 

com entidades parceiras; 

b. Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos; 

c. Zelar pela qualidade do ensino; 

d. Zelar pela educação e disciplina dos alunos; 

e. Coordenar a atividade pedagógica e o corpo docente da AME e do DDEP; 

f. Decidir sobre questões de funcionamento técnico e artístico das atividades 

pedagógicas; 

7. O desempenho de funções para os cargos executivos da Direção Técnica poderá ser 

remunerado, desde que não incida em contrariedade com o exposto nos estatutos da 

AFCE; 

8. O Presidente da Direção poderá intervir na Direção Técnica, em caso de necessidade, 

por solicitação do Diretor-Geral. 

Artigo 13º 

Direitos dos professores 
1. Os professores têm o direito de serem tratados com respeito e educação por todos os 

intervenientes da AME. 

2. Os professores têm o direito de serem avisados quando os alunos comunicam 

atempadamente que vão faltar. 
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Artigo 14º 

Deveres dos Professores 
1. Os professores zelam pela ordem, estado de higiene e conservação das salas de aulas 

durante o período que nelas lecionarem; 

2. Em caso de impedimento para dar aula, os professores avisam a Direção Técnica da 

AME, sempre que possível, com três dias de antecedência; 

a. Em caso excessivo de faltas, por parte do professor, mesmo com 

recompensação ou substituição do mesmo, a Direção Técnica pode pedir a 

suspensão ou cessação da sua atividade letiva, podendo levar à abertura de 

Conselho Disciplinar. 

3. As faltas dos professores são devidamente assinaladas nas folhas de sumário; 

4. Os professores organizam as audições dos alunos e das classes durante o ano; 

5. Os professores são obrigados a comunicar à direção sempre que um aluno der 5 faltas 

justificadas ou 3 faltas injustificadas; 

Artigo 15º 

Direito dos Alunos 
1. Os alunos têm direito a ser tratados com respeito por todos os membros da AME e 

pelos professores; 

2. Os alunos têm direito a ter aulas no sentido anualmente fixando pela Direção, exceto 

se, por motivo inadiável, o horário das aulas tenha de ser alterado, devendo o aluno ou 

o seu encarregado de educação ser avisados antecipadamente, sempre que possível; 

3. Os alunos têm direito a uma avaliação correta e justa da sua aprendizagem; 

4. Aquando da sua integração nos agrupamentos artísticos da AFCE, e enquanto aí 

prestarem serviço, os alunos ficam isentos do pagamento de quotas enquanto sócios, 

passando automaticamente para a categoria músicos. 

Artigo 16º 

Deveres dos Alunos 
1. Os alunos devem ser assíduos e pontuais 

2. Os alunos devem zelar pela boa conservação das instalações e do material escolar, 

sendo responsabilizados por eventuais prejuízos causados deliberadamente ou por 

negligência. 

3. Os alunos devem ter bom comportamento e acatar as instruções dadas pelos 

professores e demais responsáveis pela Academia de música 

4. Os alunos devem apresentar-se em audições de classe, ou outros eventos, organizados 

pela Academia de música da AFCE; 

5. Os alunos devem participar nas atividades artísticas, culturais e pedagógicas 

organizadas pela AME; 

6. As aulas podem ser substituídas por atividade de interesse Pedagógico, levadas a 

efeito pela Academia de música. 

Artigo 17º 

Do Ramo de Música 
1. A escolha de um instrumento para o aluno interno depende: 

a. Da existência de vaga para esse instrumento; 

b. Da estatura e/ou idade do aluno; 

c. Da necessidade desse instrumento nos Agrupamentos Artísticos da AFCE; 

d. Da existência ou estado de conservação dos instrumentos disponíveis; 

e. Da preferência do aluno; 
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2. No caso de o aluno ser proprietário de um instrumento, a Direção Pedagógica da AME 

poderá decidir que seja esse o instrumento a ser lecionado independentemente da 

alínea b) do ponto anterior; 

3. Aos alunos internos podem ser disponibilizados instrumentos, propriedades da AFCE 

sem eventuais custos de aluguer; 

4. O aluno, quando maior de idade, ou o seu encarregado de educação quando menor, 

assina um termo de responsabilidade no momento de entrega do instrumento; 

5. O aluno e o seu encarregado de educação são responsáveis pela boa conservação do 

instrumento que lhes for distribuído; 

6. Quando deixarem de frequentar qualquer agrupamento musical da AFCE, os alunos 

estão obrigados a devolver todo o material que lhe possa ter sido fornecido a título de 

empréstimo; 

7. Os alunos externos podem alugar instrumentos, propriedade da AFCE, mediante do 

pagamento de uma mensalidade de aluguer e seguro; 

a. Cabe à Direção Técnica da AME, sob apreciação da Direção da AFCE fixar o 

montante do aluguer de instrumento, do prazo de aluguer e dos términos do 

mesmo; 

b. Se a Direção Técnica da AME assim o entender, o valor da mensalidade de 

aluguer e seguro pode ser alvo de um desconto se o instrumento for alugado por 

um período mínimo de um ano. 

8. O valor do aluguer do instrumento varia consoante o tipo de instrumento; 

9. Caso os instrumentos, no ato de entrega, e após verificação por parte da Direção 

Técnica da AME ou alguém por si indicado, não se encontre em perfeitas condições de 

funcionamento, será cobrado ao aluno o valor da sua reparação ou instrumento novo; 

10.O número de vagas das classes de instrumentos é fixado anualmente, por Despacho da 

Direção da AFCE, após ouvidas as Direções Artística e Pedagógica. 

CAPÍTULO IV 

AVALIAÇÃO E DISCIPLINA 

Artigo 18º 

Avaliação 
1. A avaliação dos alunos pode ser feita através: 

a. Da realização de prova avaliada por júri; 

b. Pelo professor no final de cada período letivo; 

2. Os júris das provas são compostos pelos professores da AME, ao qual preside o Diretor 

Pedagógico da AME responsável pela classe do seu instrumento; 

a. Poderão constituir júris das provas qualquer outro elemento cuja formação ou 

experiência profissional seja relevante para o efeito; 

3. A avaliação dos alunos é feita através da tabela em anexo I; 

a. A avaliação deve ser entregue à Direção Técnica da AME até cinco dias úteis 

depois do fim do período letivo; 

b. Os alunos podem pedir Recurso da Avaliação, com realização de nova audição 

com júri ou através de revisão de prova por parte do Diretor Pedagógico, no 

caso de provas escritas, até dois dias úteis após disponibilização das notas 

através do meio que a Direção Técnica da AME achar de maior utilidade; 

i. O local e forma de disponibilização das notas deve ser dado a conhecer 

aos alunos e encarregados de educação através de contacto via correio 

eletrónico ou despacho/circular afixada nos locais de estilo; 

c. A nota de Recurso da Avaliação torna-se definita em caso de melhoria, e apenas 

se avaliam os conteúdos referentes ao domínio cognitivo. 
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4. Para iniciar as aulas de instrumento o aluno poderá ser sujeito a uma prova de 

avaliação para que fique provado a sua aprendizagem, no âmbito da formação musical; 

5. A integração do aluno nos Agrupamentos Artísticos da AFCE é decidida pelo Diretor 

Pedagógico responsável pelas classes de sopro e percussão, mediante proposta pelo 

professor de instrumento, pela Direção Técnica da AME ou pela Direção da AFCE, 

ouvindo o Diretor Artístico e o Chefe de Naipe. 

6. Os alunos são distribuídos por três níveis de ensino-aprendizagem, mediante os seus 

conhecimentos, e mediante o resultado da avaliação disgnóstica no início de cada ano 

letivo. Os níveis de ensino-aprendizagem: 

a. Iniciação; 

b. Intermédio; 

c. Avançado. 

7. O nível a atribuir ao aluno deverá ser igual para toda a classe formativa, salvo 

exceções a analisar pela Direção Pedagógica. 

8. Avaliação poderá tomar a forma qualitativa ou quantitativa, tendo em consideração o 

seguinte pressuposto: 

a. Uma escala qualitativa, de Fraco, Não Satisfaz, Satisfaz, Bom e Muito Bom, para 

os alunos do nível de iniciação; 

b. Uma escala quantitativa, de 0 a 5 valores, para os alunos do nível intermédio; 

c. Uma escala quantitativa, de 0 a 20 valores, para os alunos do nível avançado. 

Artigo 19º 

Disciplina 
1. O professor zela pelo cumprimento das normas disciplinares; 

2. Em caso de incumprimento grave das normas do presente Regulamento por parte de 

um aluno, o professor reporta à Direção Técnica da AME para que seja convocado o 

Conselho Disciplinar.  

3. Em caso de incumprimento grave das normas do presente Regulamento por parte de 

um professor, cabe à Direção Técnica da AME averiguar as reclamações para que seja 

convocado o Conselho Disciplinar; 

Artigo 20º 

Assiduidade 
1. Em caso de falta do aluno, a informação da mesma deverá ser comunicada à Direção 

Técnica da AME assim como ao professor; 

2. Sempre que o aluno der cinco faltas justificadas ou três faltas injustificadas a Direção 

Técnica da AME averiguará a sua causa; 

3. Se o aluno, sendo músico da banda da AFCE, e com isenção de propina, faltar 

injustificadamente a uma aula, ou se o período de justificação for inferior a 24 horas 

terá de pagar a aula em questão, na sua totalidade. 

4. Os professores devem reencaminhar à Direção Técnica da AME o balanço das faltas 

justificas e injustificadas de cada aluno no final de cada mês de aulas; 

Artigo 21º 

Faltas Disciplinares Graves 
São consideradas faltas disciplinares graves: 

a. Danificar, de forma culposa, os instrumentos que lhe estão confiados ou de 

terceiros ou quaisquer outros materiais disponibilizados pela AFCE; 

b. Danificar, de forma culposa, as instalações onde a AFCE funciona; 

c. Ofender física, psicológica ou moralmente colegas, professores, a Direção 

Técnica ou outros membros da AFCE; 

d. Fazer uso de drogas, incluindo álcool e tabaco, nas instalações da AFCE. 
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e. No caso dos docentes, a falta contínua com as suas obrigações, quer sejam as 

dispostas neste Regulamento Interno ou naquelas que fazem parte do seu 

contrato ou averbamento de trabalho ou prestação de serviços. 

Artigo 22º 

Conselho Disciplinar 
1. O conselho disciplinar é constituído por: 

a. O Presidente da Direção da AFCE que Presidente ao Conselho; 

b. O Diretor-Geral da AME, que substitui o Presidente nas suas faltas e 

impedimentos; 

c. O Diretor Pedagógico da AME; 

d. O Coordenador da Comissão de Pais e Encarregados de Educação da AFCE; 

e. O Coordenador da Comissão de Músicos e Alunos da AFCE; 

2. O Conselho Disciplinar reúne sempre que ocorrem faltas disciplinares graves, que 

destabilizam a escola e que tenham sido reportadas pelos professores, pais ou alunos à 

Direção Técnica da AME ou à Direção da AFCE. 

3. O Conselho Disciplinar é convocado pelo Presidente da Direção, após requerimento da 

Direção Técnica da AME na primeira reunião após os acontecimentos ou reclamação 

formal escrita, ou caso a Direção da AFCE achar de especial importância a convocação 

do Conselho Disciplinar. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 23º 

Casos Omissos e Tutela 
Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da AFCE e pela Direção Técnica da AME 

sempre de acordo com os Estatutos da AFCE e a legislação atualmente em vigor. 

Artigo 24º 

Cumprimento do Regulamento 
Cabe à Direção da AFCE, à Direção Técnica da AME, aos Docentes, Alunos e Encarregados de 

Educação garantir o cumprimento do presente Regulamento. 

Artigo 25º 

Entrada em Vigor 
1. Quando o presente Regulamento for aprovado em Assembleia Geral entrará em vigor 

no ano letivo subsequente à aprovação.  

2. Qualquer alteração existente ao mesmo entrará em vigor após aprovada em 

Assembleia Geral de modo imediato. 

 

 

Proposta elaborada em agosto de 2020  
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ANEXO I 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 
A avaliação dos alunos em contexto de avaliação contínua deve ser feita tendo em conta e 

evolução do aluno ao longo do período / ano letivo, e, caso o professor considere, algum 

teste, teórico ou prático, de acordo com as exigências da classe de instrumento ou formação 

musical. 

Esta avaliação deve ser feita chegar à Direção Técnica da AME até cinco dias úteis depois do 

fim do período letivo. Os alunos podem pedir Recurso da Avaliação, com realização de nova 

audição com júri ou através de revisão de prova por parte do Diretor Pedagógico, no caso de 

provas escritas, até dois dias úteis após disponibilização das notas através do meio que a 

Direção Técnica da AME achar de maior utilidade. O local e forma de disponibilização das 

notas deve ser dado a conhecer aos alunos e encarregados de educação através de contacto 

via correio eletrónico ou despacho/circular afixada nos locais de estilo. A nota de Recurso da 

Avaliação torna-se definita em caso de melhoria. 

Nesse sentido, devem ser tidas em consideração as escalas presentes na tabela 1 de forma a 

avaliar as competências na tabela 2. 

Tabela 1 | Quadro de escalas de avaliação 

 Fraco Não 
Satisfaz 

Satisfaz Bom Muito Bom 

Nível 1 2 3 4 5 

Percentagem 0 – 25 26 – 49 50 – 69 70 – 89 90 – 100 

Valores 0,0 – 4,9 5,0 – 9,9 10,0 – 13,9 14,0 – 17,9 18,0 – 20,0 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

Domínios Indicadores 

Domínio Cognitivo 
Conteúdos programáticos 

(Competências específicas) 

• Resultados em momentos de avaliação; 
• Resultados dos trabalhos propostos; 

• Desempenho em contexto de aula; 
• Perceção e técnica musical; 
• Coordenação motora; 

• Capacidade de autorregulação; 
• Transferir e aplicar conhecimentos adquiridos a novos 

contextos; 
• Criatividade; 

Domínio Sócio Afetivo 

(Atitudes e Valores) 

• Sentido de organização e responsabilidade; 
• Interesse, empenho e participação do aluno; 
• Relação interpessoal; 

• Cooperação e dinâmica de grupo; 
• Cumprimento das normas e regulamento estipulado; 

• Autonomia e aplicação dos métodos de estudo. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Sopros Percussão 

• Postura ao instrumento;  

• Respiração;  
• Afinação;  

• Sonoridade;  
• Segurança na execução musical;  
• Adequação ao estilo e estética 

musical;  

• Postura ao instrumento;  

• Afinação;  
• Sonoridade;  

• Segurança na execução musical; 
• Adequação ao estilo e estética 

musical; 

• Capacidade de reprodução do texto 
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• Capacidade de reprodução do texto 

musical. 

musical 

Piano Canto 

• Postura ao instrumento;  

• Capacidade de reprodução do texto 
musical; 

• Capacidade de apreensão e 

autocorreção; 
•  Segurança na execução musical; 

•  Conhecimento das diferentes 
potencialidades tímbricas do 
instrumento;  

• Adequação ao estilo e estética musical. 

• Postura;  
• Respiração;  

• Afinação;  
• Qualidade de emissão e projeção 

vocal;  

• Domínio rítmico;  
• Clareza e correção fonética;  

• Segurança na execução musical;  
• Adequação ao estilo e estética 

musical;  

• Capacidade de reprodução do texto 
musical. 

Iniciação / Formação Musical Classe de Conjunto  

• Perceção de elementos musicais e sua 

aplicação escrita – ditados e 
transcrições musicais;  

• Perceção de elementos musicais e sua 
aplicação oral – leitura de excertos 
musicais;  

• Capacidade de leitura – leitura correta 
e fluente em frases rítmicas e 

melódicas, com ou sem nome de 
notas.  

• Afinação, sentido tonal e sentido 

rítmico;  
• Capacidade de improvisação;  

• Capacidade de concentração e de 
memorização; 

• Domínio teórico dos vários elementos 

que compõem a linguagem musical. 

• Afinação; 
• Postura; 

• Qualidade de som; 
• Articulação; 
• Leitura; 

• Expressão e interpretação musical; 
• Desenvolvimento de atitude 

performativa em grupo. 
A avaliação das Classes de Conjunto é 
realizada de forma contínua e sistemática em 

contexto de sala de aula e apresentações 
públicas. 

Dança – Jazz/ Contemporâneo 

• Dimensão técnica de movimentos; 
• Postura; 

• Ritmo; 
• Enquadramento no grupo/coreografia; 

• Noção de espaço; 
Expressão corporal e controlo do corpo; 

 

DOMÍNIOS 

PERCENTAGEM 

Iniciação Intermédio 
Avançado 
(Banda) 

Domínio Cognitivo 
(50% Competências Gerais;  

50% Competências 
Específicas) 

55% 65% 75% 

Atitudes e Valores 45% 35% 25% 

 


