
Conservatório 

Fundado em 2004, o Conservatório 
de Música e Dança de Bragança é 
uma escola especializada no ensino 
artístico nas áreas da Música e Dan-
ça, contando com um quadro de 
docentes especializados proporcio-
nando um ensino com elevada com-
petência e profissionalismo. 

 

CURSO INICIAÇÃO 

SUPLETIVO DE MÚSICA  

( 1 º  c i c l o )  

 

 

Praça da Sé, 5300-265 Bragança 

Tel: 273 328 208 / 967934309 

http://conservatoriobraganca.pt  

Correio eletrónico: 

conservatoriobraganca@hotmail.com  

Vem aprender Música 

connosco 

Conservatório  

de Música e Dança  

de Bragança 
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Guitarra 
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Trompete 

 

Viola D’Arco 

 

Violino 

 

Violoncelo 

 



Os cursos artísticos especializados, nos seus vários 

níveis, destinam-se a alunos com vocação nesta área 

das artes e que procuram aprender e desenvolver as 

suas aptidões ou talentos artísticos.  

 

As aulas decorrem nas instalações do Conservatório 

de Música e Dança de Bragança (Centro Cultural Mu-

nicipal Adriano Moreira) no período da tarde, após a 

componente geral. 

As disciplinas da componente vocacional  são Forma-

ção Musical, em que os alunos adquirem competên-

cias de leitura e escrita musical, desenvolvem a apti-

dão da audição e o reconhecimento dos sons e dos 

ritmos, a disciplina de Classe de Conjunto onde os 

alunos praticam, tocando ou cantando, a música em 

grupo e a disciplina de Instrumento onde o aluno 

aprende e desenvolve a aprendizagem do instrumen-

to escolhido para tocar em aulas individuais ou a pa-

res. 

 

In ic iação Mus ical  Este curso destina-se aos alunos que ingressam 

num dos 4 anos de escolaridade do 1º Ciclo. 

 

 

 

 

 

Acesso ao curso 

Os alunos deverão ter gosto e demonstrar aptidão 

para a Música. Com o constante desenvolvimento 

do ensino artístico, muitos são os defensores que o 

ingresso no 1º ciclo é a idade ideal para começar a 

aprender música e um instrumento.  

Instrumento 

A aquisição do instrumento é da responsabilidade 

do encarregado de educação, através  da compra 

ou aluguer. Neste nível de ensino, os instrumentos 

são adequados ao tamanho e idade das crianças 

sendo o seu custo, normalmente, mais acessível. 

Disciplinas Carga Horária Semanal 

Formação Musical  45 minutos 

Classe Conjunto  45 minutos 

Instrumento  45 minutos (2 alunos) ou 22,5 

minutos individual 

Encargos do curso 

Taxa anual de inscrição de 30€.  

Os valores a pagar, dependem da opção de frequência 

da disciplina de Instrumento, variando entre os 70,72€ 

(2 alunos) e os 102,87€ (1 aluno) durante 7 prestações 

pagas entre outubro e abril.  

 

Importância da Música 

A aprendizagem musical estimula o desenvolvimento 

cognitivo, motor, relacional, social e emocional. A músi-

ca é uma linguagem universal, fazendo parte de todas 

as culturas e são muitos os estudos que demonstram a 

sua importância no desenvolvimento das crianças.  Fa-

vorece a concentração, a criatividade, a responsabilida-

de, o pensamento critico e é mais uma forma de expres-

são perante o mundo.   
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https://secretaria.musasoftware.com/candidatosCMB 

 

 


