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Introdução 
 

 

“A avaliação do aproveitamento escolar dos alunos dos Cursos Básicos e Secundários de Música 

rege-se de acordo com as normas gerais aplicáveis ao Ensino Básico Geral” (Decreto-Lei 139/2012, de 5 

de julho, alterado pelo Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, pelo Decreto-Lei 91/2013 de 

10 de julho e pelo Despacho Normativo 13/2014, de 15 de setembro) e pelas especificidades previstas na 

Portaria 225/2012, de 30 de julho, e na Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto. 

 O Sistema de Avaliação do Conservatório Regional de Castelo Branco é composto por dois 

processos: a Avaliação Formativa e a Sumativa, utilizando, de forma interligada e globalizante, um 

conjunto de parâmetros e provas avaliados em índices numéricos. 

  A Avaliação Formativa tem caráter contínuo e é da responsabilidade do professor. 

  A Avaliação Sumativa é feita no final do ano letivo, resultando de dados apurados pela Avaliação 

Formativa e de outros instrumentos de avaliação disponíveis. Esta avaliação é feita em Conselho de 

Turma, sendo da responsabilidade da Escola. 

  O Sistema de Avaliação é também composto por um conjunto de Provas Trimestrais e Globais 

que, tal como os parâmetros de avaliação, pesam de forma distinta nas classificações. 

  Os registos da avaliação figuram numa plataforma de gestão pedagógica – MUSa, 

complementados por documentação arquivada.  
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1. Avaliação Formativa 
 

 

1.1 A Avaliação Formativa é da responsabilidade do professor e consiste na avaliação destinada a 

informar o aluno, o encarregado de educação e a Escola do estado de cumprimento dos 

objetivos programáticos do currículo, assim como identificar o perfil do aluno e definir o 

percurso de aprendizagem mais adequado ao seu desenvolvimento; 

 

1.2 Todos os professores fazem uma Avaliação Formativa contínua do aluno ao longo do ano 

escolar; 

 

1.3 A Avaliação Formativa, traduzindo-se normalmente de forma descritiva ou outra, deverá ser 

expressa num índice quantitativo no termo de cada período; 

 

1.4 A Avaliação Formativa compreende dispositivos de informação ao aluno e ao seu 

encarregado de educação, bem como procedimentos de notação do aproveitamento escolar. 

 

 

 

2. Avaliação Sumativa 
 

 

2.1 A Avaliação Sumativa é da responsabilidade dos professores que integram o Conselho de 

Turma e dos órgãos de Direção da Escola, e resulta da apreciação de todos os elementos de 

avaliação gerados ao longo do período / ano letivo sendo expressa na nota no final de cada 

período; 

 

2.2 A Avaliação Sumativa requer a reunião de Conselho de Turma; 

 

2.3 A nota do 3.º período é determinante na progressão escolar do aluno e regime de frequência 

conforme o que consta da Portaria 225/2012, de 30 de junho (artigos 10.º e 13.º) e da 

Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto, nos itens relativos à avaliação, progressão e admissão 

de alunos no Curso Básico e Secundário, respetivamente.  
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3. Índices de avaliação 
 

 

3.1 As avaliações dos alunos dos Cursos de Iniciação, Regime Articulado e Supletivo (Básico e 

Secundário) são afixadas em lugar público, no final de cada período letivo, em pauta; 

 

3.2 As avaliações dos alunos dos Cursos de Iniciação são lançadas em pauta numa escala em 

índices alfabéticos (Quadro 1); 

 

3.3 As avaliações dos alunos dos cursos não oficiais (Livres, Ateliers e Pré-Iniciações) são lançadas 

em pauta numa escala em índices alfabéticos (Quadro 1), complementadas por uma 

avaliação descritiva. 

 

3.4 Todas as classificações geradas em quaisquer provas, assim como as avaliações finais de cada 

período letivo, são tratadas e lançadas documentalmente na escala numérica em níveis de 1 

a 5 no Curso Básico, e em escala numérica de 0 a 20 valores no Curso Secundário (Quadro 2). 

 

 

A EXCELENTE 

B MUITO BOM 

C BOM 

D SUFICIENTE 

E INSUFICIENTE 

F MAU 

(QUADRO 1) 

 

 

NÍVEIS VALORES PERCENTAGENS 

5 de 18 a 20 88% a 100% 

4 de 14 a 17 68% a 87% 

3 de 10 a 13 48% a 67% 

2 de 5 a 9 23% a 47% 

1 de 0 a 4 Até 22% 

(QUADRO 2) 
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NÍVEIS VALORES PERCENTAGENS  NÍVEIS VALORES PERCENTAGENS 

5 20,0 100%  3 9,8 49% 

5 19,8 99%  3 9,6 48% 

5 19,6 98%  2 9,4 47% 

5 19,4 97%  2 9,2 46% 

5 19,2 96%  2 9,0 45% 

5 19,0 95%  2 8,8 44% 

5 18,8 94%  2 8,6 43% 

5 18,6 93%  2 8,4 42% 

5 18,4 92%  2 8,2 41% 

5 18,2 91%  2 8,0 40% 

5 18,0 90%  2 7,8 39% 

5 17,8 89%  2 7,6 38% 

5 17,6 88%  2 7,4 37% 

4 17,4 87%  2 7,2 36% 

4 17,2 86%  2 7,0 35% 

4 17,0 85%  2 6,8 34% 

4 16,8 84%  2 6,6 33% 

4 16,6 83%  2 6,4 32% 

4 16,4 82%  2 6,2 31% 

4 16,2 81%  2 6,0 30% 

4 16,0 80%  2 5,8 29% 

4 15,8 79%  2 5,6 28% 

4 15,6 78%  2 5,4 27% 

4 15,4 77%  2 5,2 26% 

4 15,2 76%  2 5,0 25% 

4 15,0 75%  2 4,8 24% 

4 14,8 74%  2 4,6 23% 

4 14,6 73%  1 4,4 22% 

4 14,4 72%  1 4,2 21% 

4 14,2 71%  1 4,0 20% 

4 14,0 70%  1 3,8 19% 

4 13,8 69%  1 3,6 18% 

4 13,6 68%  1 3,4 17% 

3 13,4 67%  1 3,2 16% 

3 13,2 66%  1 3,0 15% 

3 13,0 65%  1 2,8 14% 

3 12,8 64%  1 2,6 13% 

3 12,6 63%  1 2,4 12% 

3 12,4 62%  1 2,2 11% 

3 12,2 61%  1 2,0 10% 

3 12,0 60%  1 1,8 9% 

3 11,8 59%  1 1,6 8% 

3 11,6 58%  1 1,4 7% 

3 11,4 57%  1 1,2 6% 

3 11,2 56%  1 1,0 5% 

3 11,0 55%  1 0,8 4% 

3 10,8 54%  1 0,6 3% 

3 10,6 53%  1 0,4 2% 

3 10,4 52%  1 0,2 1% 

3 10,2 51%  1 0,0 0% 

3 10,0 50%     

(QUADRO 3) 
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4.  Avaliação em contexto performativo  

 – Provas de Equivalência à Frequência 
 

 

4.1 As Provas de Equivalência à Frequência aplicam-se aos alunos que se encontrem nas 

situações descritas nos pontos n.º 1 e n.º 2 do artigo 3.º do anexo II do Despacho Normativo 

5-A/2014, de 10 de abril;  

 

4.2 “Compete ao Conselho Pedagógico definir o tipo e a duração das Provas de Equivalência à 

Frequência realizadas nos anos terminais das disciplinas das componentes de formação 

científica e técnica – artística”; 

N.º 2 do artigo 3.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

4.3 A definição da tipologia, duração e ponderação das Provas de Equivalência à Frequência de 

disciplinas de currículos específicos, nomeadamente os definidos pela Portaria 225/2012, de 

30 de julho são da competência das Escolas onde estes currículos são lecionados. 

De acordo com o n.º 12 do artigo 10.º do capítulo II do Despacho Normativo 5-A/2014, de 10 de abril 

 

 

 

5.  Avaliação em contexto performativo – Provas Trimestrais 
 

 

5.1 As Provas Trimestrais destinam-se a avaliar o trabalho desenvolvido pelos alunos ao longo de 

cada período /ano letivo, assim como aferir o desenvolvimento dos alunos dentro do mesmo 

grau de ensino, num determinado momento; 

 

5.2 Por decisão do Conselho Pedagógico, todos os alunos, exceto nos casos descritos nas alíneas 

do ponto 7.8, realizam uma Prova em cada período letivo, num total anual de 3 provas; 

 

5.3 Cabe aos Grupos Disciplinares definir o modelo, os conteúdos, os critérios de avaliação e a 

constituição dos júris das Provas Trimestrais, tornando esta informação pública através da 

sua afixação com pelo menos uma semana de antecedência;  

 

5.4 Compete ao Conselho Pedagógico aprovar o modelo, os conteúdos, os critérios de avaliação 

e a constituição de júris das Provas Trimestrais, assim como definir o calendário das mesmas; 
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5.5 Os resultados das Provas Trimestrais são afixados em pauta com notação numérica em níveis 

de 1 a 5 no caso dos alunos do Curso Básico, e de 0 a 20 valores no caso dos alunos do Curso 

Secundário; 

 

5.6 Os resultados obtidos nas Provas Trimestrais têm um peso de 30% na disciplina de Instrumento 

e de 35% na disciplina de Formação Musical, na avaliação final de cada período letivo; 

 

5.7 Por opção de cada Grupo Disciplinar, a Prova Trimestral do 3.º período dos alunos que 

frequentam o 2.º e 5.º grau pode ser substituída pela Prova Global; 

 

5.8 As Provas Trimestrais são de realização obrigatória para todos os alunos a partir do 2.º Ciclo 

dos Cursos Básicos de música e canto em todas as disciplinas, à exceção dos casos seguintes: 

 

 a) Na disciplina de Instrumento e Canto, no caso de alunos que frequentam pela 1.ª vez. 

Neste caso, o aluno só é obrigado a realizar as duas últimas Provas previstas, mas 

apenas se o professor, em pleno direito, optar pela não realização da Prova anterior; 

 b) No caso dos alunos do 2.º e 5.º grau que, por opção do Grupo Disciplinar, substituem 

a 3.ª Prova Trimestral pela Prova Global, tal como referido no ponto 7.7;  

 c) Na disciplina de Classe de Conjunto; 

 d) Nas disciplinas teóricas dos Cursos Secundários; 

 e) Em quaisquer outras disciplinas de performance Instrumental ou Canto que não 

sejam o Instrumento principal do respetivo Curso do aluno; 

 f) Alunos com necessidades educativas especiais, desde que devidamente justificado 

pelo professor e aprovado pelo Conselho Pedagógico; 

 

5.9 As Provas Trimestrais realizam-se obrigatoriamente nos prazos estabelecidos. 

Excecionalmente, podem ser realizadas noutro calendário, desde que devidamente 

fundamentado, estando este sujeito a aprovação pelo Conselho Pedagógico; 

 

5.10 O horário da realização das Provas Trimestrais poderá não coincidir com o horário normal da 

realização da respetiva aula; 

 

5.11 A realização, ou não, destas Provas não invalida que o professor recorra a outras Provas ou 

testes de avaliação; 

 

5.12 A não realização da Prova, por motivos excecionais devidamente comprovados, dará lugar à 

marcação de nova prova, desde que o encarregado de educação do aluno tenha apresentado a 

respetiva justificação ao órgão competente de Gestão e Direção da Escola, no prazo de dois 

dias úteis a contar da data da sua realização, e a mesma tenha sido aceite pelo referido órgão. 
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6.  Avaliação em contexto performativo  

 – Provas para Transição de Ano/Grau 
 

 

6.1  “Os alunos dos Cursos Básicos […] de Música […] podem requerer, ao órgão competente de 

gestão ou Direção do estabelecimento de ensino que ministra a componente de formação 

vocacional, a realização de Provas de Avaliação para Transição de Ano ou Grau em disciplinas 

que integram aquela componente”; 

 

6.2  “As Provas referidas no número anterior incidem sobre todo o programa do ano de 

escolaridade anterior àquele a que o aluno se candidata”; 

 

6.3 “Compete ao estabelecimento de ensino responsável pela componente de formação 

vocacional definir as regras, que constam no respetivo Regulamento Interno, a que deve 

obedecer a realização de Provas de Avaliação para a Transição de Ano/Grau”; 

N.º 1, n.º 2 e n.º 3 do artigo 11.º da Portaria 225/2012, de 30 de julho 

 

6.4 Os conteúdos, critérios de avaliação e a constituição de júris das Provas de Transição de 

Ano/Grau são definidos pelos respetivos Grupos Disciplinares e posteriormente aprovados 

pelo Conselho Pedagógico; 

 

6.5 Por decisão do Conselho Pedagógico, as Provas de Transição de Ano/Grau realizam-se na 

última semana do mês de novembro e do mês de janeiro.  

 

6.6 Sem prejuízo do número anterior, os alunos podem realizar as Provas de Transição antes da 

calendarização referida no número anterior, desde que devidamente autorizados pelo 

Conselho Pedagógico.  

 

6.7 Os encarregados de educação dos alunos que pretendam realizar Provas de Transição de 

ano/grau a qualquer disciplina da componente vocacional deverão solicitar a realização da 

mesma por escrito à escola do ensino artístico especializado, em documento próprio; 

 

6.8 A inscrição para a Prova de Transição é realizada na secretaria da Escola, em documento 

próprio, onde deverá constar o pedido de realização da Prova, por parte do encarregado de 

educação, e o parecer do professor; 

 

6.9 A inscrição para a Prova de Transição, tem que ser feita obrigatoriamente até à semana 

anterior da data limite da realização da respetiva Prova. 
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6.10 Compete à Direção da Escola a análise dos pedidos feitos pelos alunos (quando maiores de 

idade) e encarregados de educação, para a realização das Provas de Transição, carecendo de 

aprovação por parte do Conselho Pedagógico;  

 

6.11 O horário da realização das Provas de Transição poderá não coincidir com o horário normal 

da realização da respetiva aula; 

 

6.12 A não realização da Prova de Transição por motivos excecionais, devidamente comprovados, 

dará lugar à marcação de nova Prova, desde que o encarregado de educação do aluno tenha 

apresentado a respetiva justificação ao órgão competente de Gestão e Direção da Escola, no 

prazo de dois dias úteis a contar da data da sua realização, e a mesma tenha sido aceite pelo 

referido órgão. 

 

 

 

7. Avaliação em contexto performativo  

 – Provas Globais (Curso Básico) 
 

 

7.1 Todos os alunos do 6.º e 9.º ano de escolaridade (2.º e 5.º graus) devem realizam no final de 

cada ano letivo uma Prova Global às disciplinas da componente de formação vocacional, 

sendo obrigatório na disciplina de Instrumento. Estas Provas realizam-se em calendário a 

definir pelo Conselho Pedagógico de acordo com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 12.º da           

Portaria 225/2012, de 30 de junho; 

 

7.2 Sem prejuízo do número anterior, alunos do 6.º e 9.º ano de escolaridade (2.º e 5.º graus), 

por decisão do Conselho Pedagógico, podem ainda realizar Prova Global a outras disciplinas. 

 

7.3 Por decisão do Conselho Pedagógico, as Provas Globais têm um peso de 40% na avaliação 

final do aluno nas respetivas disciplinas.  

 

7.4 “O Departamento Curricular competente ou estrutura equivalente deve propor ao Conselho 

Pedagógico ou equivalente a informação sobre as Provas Globais, da qual conste o objeto de 

avaliação, as características e estrutura da prova, os critérios gerais de classificação, o 

material permitido e a duração da mesma”; 

N.º 3 do artigo 12.º da Portaria 225/2012, de 30 de julho 
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7.5 Compete à Direção da escola afixar, em lugar público toda a informação sobre as Provas 

Globais no decurso do 1.º período letivo; 

 

7.6 Os resultados das Provas Globais são afixados em pauta com notação numérica na escala em 

níveis de 1 a 5; 

 

7.7 De acordo com o ponto 7.7, a Prova Global do 2.º e 5.º grau, por opção de cada Grupo 

Disciplinar, poderá substituir a 3.ª Prova Trimestral (3.º período); 

 

7.8 O horário da realização destas Provas poderá não coincidir com o horário normal da 

realização da respetiva aula; 

 

7.9 As restantes diretrizes relativamente às Provas Globais estão especificadas na legislação em 

vigor para o ensino artístico da música (Portaria 225/2012, de 30 de julho, e 243-B/2012, de 

13 de agosto); 

 

7.10 A não realização da Prova Global por motivos excecionais, devidamente comprovados, dará 

lugar à marcação de nova prova, desde que o encarregado de educação do aluno tenha 

apresentado a respetiva justificação ao órgão competente de Gestão e Direção da Escola, no 

prazo de dois dias úteis a contar da data da sua realização, e a mesma tenha sido aceite pelo 

referido órgão. 

 

7.11 Esta Prova tem regulamento próprio, o qual se encontra em anexo a este documento (anexo 

1), sendo anualmente atualizado e afixado em lugar público da Escola, depois de ouvidos os 

Grupos Disciplinares, e aprovado pelo Conselho Pedagógico.  

 

 

 

8. Avaliação em contexto performativo – Prova de Acesso aos 

Cursos Secundários de Música (Instrumento e Formação 

Musical) e Canto 
 

 

8.1 Esta Prova tem regulamento próprio, o qual se encontra em anexo a este documento (anexo 

2), sendo anualmente atualizado e afixado em lugar público da Escola, depois de ouvidos os 

Grupos Disciplinares, e aprovado pelo Conselho Pedagógico. 
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9. Conclusão do Curso Secundário de Música e Canto – PAA 
 

 

9.1 Esta Prova tem regulamento próprio, o qual se encontra em anexo a este documento (anexo 

3), sendo anualmente atualizado e afixado em lugar público da Escola, depois de ouvidos os 

Grupos Disciplinares, e aprovado pelo Conselho Pedagógico. 

 

 

 

10. Reestruturação dos conteúdos programáticos 

 / Casos específicos 
 

 

10.1 É de iniciativa do professor e requer a aceitação em documento próprio por parte do Grupo 

Disciplinar e do encarregado de educação: 

 

 a) Aplicando-se a alunos que lhes seja identificado dificuldades cognitivas e/ou motoras, 

que não lhes permitam atingir integralmente os objetivos do respetivo grau. Esta 

medida pode recorrer a uma redefinição dos conteúdos, dos objetivos programáticos 

e das competências mínimas. O professor pode, mediante aprovação do Conselho 

Pedagógico, proceder à devida adaptação de programas de Provas, respetiva 

calendarização, ou a outros recursos que entender, sendo que o referido documento 

deve conter uma descrição pormenorizada e clara das medidas a tomar. Esta medida 

aplica-se também aos alunos referidos na alínea c) do ponto 10.1; 

 b) O aluno é avaliado em função dos objetivos para ele previstos. Esta avaliação não 

serve nunca de avaliação prognóstica, nomeadamente no que toca ao acesso aos 

Cursos Secundários (ver ponto 11). 

 

10.2 Casos de aplicação: 

 

 a) Para os alunos ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de Janeiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 12 de Maio (necessidades educativas especiais) - 

adequações ao nível dos procedimentos de avaliação e de currículo, entre outras, 

atendendo ao respetivo plano educativo individual; 

 b) Outros alunos que, não estando abrangidos pelo Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro, 

evidenciem dificuldades em cumprir os conteúdos programáticos, desde que 

autorizados pelo Conselho Pedagógico; 

 c) Alunos com percurso académico relevante. 
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11. Plano de Acompanhamento Pedagógico 
 (Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro) 

 

 

11.1 “A obtenção, no final do terceiro período letivo, de nível inferior a 3 em qualquer das 

disciplinas da componente de formação vocacional dos Cursos Básicos de Música impede a 

progressão nessas disciplinas, sem prejuízo da progressão nas restantes disciplinas daquela 

componente”; 

 

11.2 “O estabelecimento de ensino artístico especializado pode adotar medidas de apoio e 

complemento educativo aos alunos dos Cursos Básicos de Dança, de Música e de Canto 

Gregoriano frequentados em regime integrado ou articulado que não tiverem adquirido os 

conhecimentos essenciais em qualquer das disciplinas da componente de formação 

vocacional, de modo a permitir a progressão nessas disciplinas e a superar o desfasamento 

existente no decurso do ano letivo a frequentar”; 

  N.º 6 e n.º 8 do artigo 10.º da Portaria 225/2012, de 30 de julho 

 

11.3 “[…] Podem ser admitidos alunos nos Cursos Básicos […] de Música […] em regime de ensino 

integrado/articulado, no 6.º, 7.º ou 8.º ano 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”; 

N.º 6 do artigo 8.º da Portaria 225/2012, de 30 de julho 

 

11.4 Aos alunos que não tiverem adquirido as competências essenciais devem ser asseguradas 

medidas de apoio e complemento educativo em qualquer das disciplinas lecionadas pelo 

Conservatório. Estas medidas – “Plano de Acompanhamento Pedagógico” – são de iniciativa 

do professor da disciplina em questão ou recomendadas a este pelo Conselho de Turma e 

traduzem-se, antes da sua aplicação, num «contrato pedagógico» expresso em documento 

escrito em que o professor as dá a conhecer ao aluno e ao encarregado de educação (n.º 1, 

n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do Despacho Normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro). 
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12. Calendário do Sistema de Avaliação 
 

 

12.1 Na primeira semana de aulas o Conselho Pedagógico definirá o calendário de Provas 

Trimestrais, de Provas Globais, de Acesso ao Curso Secundário e Prova de Aptidão Artística; 

 

12.2 O calendário das Provas Globais é definido de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º da Portaria 

225/2012, de 30 de julho;  

 

12.3 Durante o primeiro mês de aulas serão realizadas reuniões dos Grupos de Disciplinares com 

vista à organização/ reestruturação dos processos de avaliação, nomeadamente no que toca 

à definição dos modelos de Provas, critérios de avaliação da prestação de Provas Trimestrais, 

Provas Globais, Provas de Acesso ao Secundário e Prova de Aptidão Artística; 

 

12.4 No final de cada período serão realizadas as reuniões de Conselho de Turma, nas quais se 

lançam as notas em pauta, referindo-se as do 3.º período, à Avaliação Sumativa anual dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao presente documento, tudo o que for omisso, aplica-se a legislação e regulamentação que 

rege os cursos especializados do ensino da música. 

 

 

A Direção Pedagógica 
 

 

  _______________________________________  

(Ema Casteleira / Horácio Pio) 

 

 

Atualizado e aprovado em Conselho Pedagógico no dia 28 de novembro de 2014 
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1. Calendarização 
 

 

1.1 As Provas Globais decorrem de 29 de maio a 9 de junho de 2015, em horário a definir. 

 

 

 

2. Informações Gerais 
 

 

2.1 Por decisão do Conselho Pedagógico, as Provas Globais só serão realizadas na disciplina de 

Instrumento.  

 

2.2 “O Departamento Curricular competente ou estrutura equivalente deve propor ao Conselho 

Pedagógico ou equivalente a informação sobre as Provas Globais, da qual conste o objeto da 

avaliação, as características e estrutura da Prova, os critérios gerais de classificação, o 

material permitido e a duração da mesma.” 

 

2.3 “Após a sua aprovação, a informação sobre as Provas Globais é afixada em lugar público da 

Escola no decurso do 1.º período letivo.” 

N.º 2 e 3 do artigo 12.º da Portaria 225/2012, de 30 de julho 

 

2.4 De acordo com o ponto n.º 2, a definição dos conteúdos das Provas Globais assim como os 

critérios de avaliação das mesmas são elaboradas pelos respetivos Grupos Disciplinares, e 

posteriormente aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

 

 

 

3. Avaliação 
 

 

3.1 A Prova Global tem uma ponderação de 40% no cálculo da classificação final das disciplinas 

da componente de formação vocacional – Instrumento. 
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4. Júri 
 

 

4.1 A constituição dos júris, são da responsabilidade dos grupos disciplinares e aprovados pelo 

Conselho Pedagógico. 

 

4.2 O número de elementos que constituem o júri deverá, sempre que possível, ser em número 

ímpar. 

 

 

 

5. Faltas 
 

 

5.1 A não realização da Prova Global por motivos excecionais, devidamente comprovados, dará 

lugar à marcação de nova Prova, desde que o encarregado de educação do aluno tenha 

apresentado a respetiva justificação ao órgão competente de Gestão e Direção da Escola, no 

prazo de dois dias úteis a contar da data da sua realização, e a mesma tenha sido aceite pelo 

referido órgão. 

 

5.2 No caso previsto no ponto anterior, a Prova será realizada 5 dias úteis após a data da 

primeira fase. 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção Pedagógica 
 

 

  _______________________________________  

(Ema Casteleira / Horácio Pio) 

 

 

Documento elaborado e aprovado em reunião do Conselho Pedagógico no dia 31 de outubro de 2014, 

de acordo com a Portaria 225/2012, de 30 de julho. 



CONSERVATÓRIO REGIONAL DE CASTELO BRANCO 
 

 
 
 

EDIÇÃO 2014/15 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

EDITAL 
 

Regulamento da Prova de Acesso ao  

Curso Secundário de Música e Canto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 NORMAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO (Anexo 2)  

  



CONSERVATÓRIO REGIONAL DE CASTELO BRANCO 
 

 
 
 

 

 NORMAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO (Anexo 2) 3 

1. Calendarização 
 

 

1.1 As Provas de Acesso ao Curso Secundário de Música e Canto, mais adiante designadas por 

Provas, decorrem nos dias 29 e 30 de junho de 2014 à disciplina de Formação Musical e nos 

dias 2 e 3 de julho de 2014 à disciplina de Instrumento, em horário a definir pelo Conselho 

Pedagógico. 

 

 

 

2. Informações gerais 
 

 

2.1 A conclusão e certificação do Curso Básico de Música e de Canto (9.º ano) não dão acesso 

direto ao Curso Secundário de Música e Canto (10.º ano). Independentemente das avaliações 

que tenham obtido no final do Curso Básico de Música e de Canto: “o ingresso nos Cursos 

Secundários […], faz-se mediante a realização de uma Prova de Acesso.” 

N.º 1 do artigo 11.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

2.2 Todos os candidatos ao Curso Secundário de Música e Canto têm que efetuar a inscrição para 

a respetiva prova  na secretaria da Escola com uma antecedência mínima de 15 dias sobre a 

data de início da realização das Provas. 

 

2.3 No ato da matrícula, os alunos devem fazer-se acompanhar do requerimento (inscrição) 

devidamente preenchido, assim como da cópia do documento de identificação (apenas para 

alunos externos). 

 

2.4 “A Prova de Acesso é da responsabilidade dos estabelecimentos que ministram as 

componentes científicas e técnica-artísticas destes Cursos.” 

N.º 2 do artigo 11.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

2.5 De acordo com o ponto anterior, a elaboração do modelo das Provas, assim como os 

respetivos critérios e cotações de avaliação, são da responsabilidade dos Grupos Disciplinares 

e aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

 

2.6 O calendário das Provas é definido pelo Conselho Pedagógico, no início de cada ano letivo. 
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2.7 De acordo com o n.º 3 do artigo 11.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto, toda a 

informação relativa às Provas é afixada na Escola em local visível, com uma antecedência 

mínima de 30 dias sobre a data de início da realização das Provas. 

 

2.8 Sem prejuízo do número anterior, a afixação da informação relativa às Provas têm que ser 

afixada até ao final do 2.º Período. 

 

2.9 Por decisão do Conselho Pedagógico, os alunos que se candidatam ao Curso Secundário de 

Música e de Canto têm que realizar, uma Prova Geral (Formação Musical ou Educação Vocal) 

e uma prova específica (Instrumento, Educação Vocal ou Formação Musical), consoante o 

Curso ao qual o aluno pretende candidatar-se. 

 

 

 

3. Caracterização 
 

 

3.1 A Prova é constituída por 3 momentos: 

 

a) Prova Geral (Curso de Instrumento e Canto): Formação Musical; 

                       (Curso de Formação Musical): Educação Vocal; 

b) Prova Específica: Instrumento, Educação Vocal ou Formação Musical (consoante o 

Curso a que o aluno se candidata); 

c) Entrevista ao aluno e encarregado de educação. 

 

3.2 Para obtenção da classificação final da Prova, são ainda considerados os seguintes critérios: 

 

a) Média aritmética simples das classificações finais (3.º Período) do candidato, 

relativamente ao 3.º, 4.º e 5.º grau, sem arredondamento às unidades, das disciplinas 

de Formação Musical e Instrumento; 

b) Análise do currículo. 

 

3.3 Aos alunos externos que se candidatem à Prova de Acesso ao Curso Secundário, não se aplica 

o critério definido na alínea a) do número anterior, devendo a percentagem atribuída a este 

critério reverter para a ponderação da Prova Geral e Específica. 

 

 

 



CONSERVATÓRIO REGIONAL DE CASTELO BRANCO 
 

 
 
 

 

 NORMAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO (Anexo 2) 5 

4. Avaliação 
 

 

4.1 A avaliação na Prova Específica (Instrumento, Educação Vocal ou Formação Musical), tem 

obrigatoriamente que ser positiva (igual ou superior a nível 3). 

 

4.2 A avaliação na Prova Geral (Formação Musical ou Educação Vocal) tem obrigatoriamente que 

ser igual ou superior a 40% (8 valores na escala numérica de 0 a 20 valores). 

 

4.3 A avaliação final tem em conta as seguintes ponderações: 

 

CRITÉRIOS PERCENTAGEM 
PODERAÇÃO NA NOTA FINAL 

ALUNO INTERNO ALUNO EXTERNO 

Prova Específica 60% 
70% 80% 

Prova Geral 40% 

Entrevista - 10% 10% 

Média aritmética simples da avaliação final 
de instrumento e formação musical do 3.º 
ciclo E.B. 

- 10% - 

Análise ao currículo - 10% 10% 

Total 100% 100% 

 

4.4 De acordo com os n.º 1, 2 e 3 do artigo 11.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto, a 

classificação da Prova não pode ser objeto de pedido de reapreciação. 

 

 

 

5. Júri 
 

 

5.1 A constituição dos júris é da responsabilidade do Conselho Pedagógico. 

 

5.2 O júri da Prova é constituído, sempre que possível, pelos professores do respetivo grupo 

disciplinar.  

 

5.3 O Júri que irá analisar currículo do aluno assim como proceder à entrevista, será constituído 

pelo professor de Formação Musical e Instrumento do aluno, assim como por um grupo de 

Delegados do Conselho Pedagógico ou por um grupo de professores nomeados por este 

órgão, os quais deverão ser comuns a todos os alunos. 
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6. Faltas 
 

 

6.1 A não realização da Prova por motivos excecionais, devidamente comprovados, dará lugar à 

marcação de nova Prova, desde que o encarregado de educação do aluno tenha apresentado a 

respetiva justificação ao órgão competente de Gestão e Direção da Escola, no prazo de dois 

dias úteis a contar da data da sua realização, e a mesma tenha sido aceite pelo referido órgão. 

 

6.2 No caso previsto no ponto anterior, a Prova será realizada 5 dias úteis após a data da 

primeira fase. 

 

 

 

7. Admissão 
 

 

7.1 “Podem ser admitidos no Curso Secundário de Música… os alunos que, tendo sido aprovados 

na Prova de Acesso…, 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.” 

N.º 1 do artigo 13.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

7.2 “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 científicas e técnica-artísticas, tenham um 

desfasamento anterior não superior a dois anos, relativamente ao ano de 

escolaridade frequentado.” 

N.º 2 do artigo 13.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 
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c) “Mediante o reconhecimento do caráter de excecionalidade do aluno pelo 

estabelecimento de ensino responsável pela lecionação da componente de formação 

vocacional, 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 dos Cursos Básicos de Dança, de Música ou de Canto Gregoriano 

e desde que cumpridas as demais normas de acesso aplicáveis, podem frequentar, em 

regime integrado ou articulado, disciplinas dos Cursos de nível Secundário nas áreas 

da Dança e de Música.” 

N.º 9 do artigo 8.º da Portaria 225/2012, de 30 de julho 

 

7.3 “Admissão ao Curso Secundário de Canto é facultada aos alunos: 

 

a) Em regime articulado, desde que, em todas as disciplinas das componentes científicas 

ou técnica-artísticas, 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 23 anos, em 31 de agosto do ano letivo 

anterior àquele que se matriculam, independentemente do ano e nível de escolaridade 

frequentado.” 

N.º 3 do artigo 13.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

7.4 “Podem ser admitidos alunos em regime supletivo em condições distintas das expressas na 

alínea b) do n.º 2 e 3 desde que os mesmos não sejam alvo de financiamento público.” 

N.º 4 do artigo 13.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

 

 

 

 

A Direção Pedagógica 
 

 

  _______________________________________  

(Ema Casteleira / Horácio Pio) 

 

 

Documento elaborado e aprovado em reunião do Conselho Pedagógico no dia 31 de outubro de 2014, 

de acordo com a Portaria 243-B/2012 de 13 de agosto. 
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1. Objeto e âmbito 
 

 

1.1 Fixa o presente regulamento, nos termos da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto, as 

regras gerais de realização da PAA - Prova de Aptidão Artística - para conclusão do Curso 

Secundário de Música e Canto do Conservatório Regional de Castelo Branco.  

 

1.2  A Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto, no artigo 22.º do Secção II, prevê a obrigação da 

prestação de uma Prova de Aptidão Artística - PAA - como condição para a conclusão dos 

Cursos Secundários de Música e Canto. 

 

1.3 O presente regulamento aplica-se a todos os alunos do 12.º ano (8.º grau) que 

frequentam os Cursos Secundários de Música e Canto em regime articulado e supletivo no 

ano de conclusão da disciplina de Instrumento.  

 

1.4 Do teor do presente regulamento será dado conhecimento aos alunos que realizam a PAA, 

até final do mês de outubro e afixado em local público na escola no decorrer do 1.º 

Período. 

 

 

 

2. Caracterização da PAA 
 

 

2.1 “A Prova de Aptidão Artística (PAA) […] traduz-se num projeto consubstanciado num 

desempenho demonstrativo de conhecimentos e capacidades técnico-artísticas adquiridas 

pelo aluno ao longo da sua formação, apresentado perante um júri, podendo incluir a 

apresentação de um relatório”. 

N.º 5 do artigo 20.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

2.2 “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.”  

N.º 1 do artigo 27.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

2.3  “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”. 

N.º 2 do artigo 27.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 
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2.4  O projeto a que se referem os números anteriores, por decisão do Conselho Pedagógico, 

compreende o desenvolvimento de uma investigação que se materializa na elaboração de 

um Trabalho Escrito e sua apresentação/defesa (notas de programa do repertório a 

apresentar na Prova de Recital e/ou no desenvolvimento de um tema associado ao 

programa da Prova de Recital: época, compositor, género musical, etc.) articulando os 

diferentes domínios do saber técnico, científico e artístico. 

 A PAA é ainda composta pela apresentação de um Recital que consiste numa Prova de 

Instrumento de caráter público. 

 

 

 

3. Projeto da PAA (trabalho escrito) 
 

 

3.1 O projeto tem por base a apresentação, pelo aluno, de um esboço da PAA (Trabalho 

Escrito), indicando o tema a desenvolver, a fundamentação da escolha, a descrição 

sumária, a calendarização, a identificação do professor orientador, etc. 

 

3.2 O projeto do desenvolvimento da PAA (Trabalho Escrito) deve ser entregue, pelo aluno ao 

professor orientador até ao final do 1.º período.  

 

 

 

4. Estrutura de orientação e acompanhamento 
 

 

4.1 O(s) professor(es) orientador(es) do projeto conducente à PAA são, por decisão do 

Conselho Pedagógico: 

 

a) Professor orientador do Trabalho Escrito, correspondendo ao professor da 

disciplina de Instrumento ou outro, dentro da área de formação em que se 

enquadra a temática em estudo, sendo este sugerido pelo aluno;  

b) Professor orientador do recital, correspondendo ao professor da disciplina de 

Instrumento. 

 

4.2 Ao(s) professor(es) orientadores da PAA compete:  

 

a) Orientar o aluno na escolha e preparação do repertório a apresentar no Recital, 

assim como na redação do Trabalho Escrito;  
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b) Supervisionar e apoiar o aluno para o adequado desenvolvimento da PAA; 

c) Decidir se a PAA (Recital e o Trabalho Escrito) está em condições de ser presente 

ao júri;  

d) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAA. 

 

4.3  O(s) Professor(es) orientador(es), em colaboração com a direção e o Conselho Pedagógico, 

assegura(m) a articulação entre os professores das várias disciplinas, de modo a que sejam 

cumpridos, de acordo com a calendarização estabelecida, todos os procedimentos 

necessários à realização da PAA. 

 

4.4  Sem prejuízo dos números anteriores, o Conselho Pedagógico, é responsável pelo 

planeamento necessário à realização da PAA.  

 

 

 

5. Trabalho Escrito  
 

 

5.1 O aluno deve entregar o Trabalho Escrito, ao júri da PAA, uma semana antes da sua 

apresentação e defesa.  

 

5.2 Deve constar do Trabalho Escrito: 

  - Identificação do aluno;  

  - Identificação do(s) professor(es) orientador(es); 

  - Bibliografia e/ou webgrafia de base  

 

5.3  O aluno pode apresentar outros suportes, como por exemplo, desenhos, esquemas, 

fotografias, gravações áudio ou vídeo, que ficam a fazer parte do Trabalho Escrito.  

 

5.4 A avaliação do trabalho é da responsabilidade do júri. 

 

 

 

6. Avaliação 
 

 

6.1 O primeiro momento avalia o Trabalho Escrito, quer na sua vertente escrita quer na sua 

defesa perante um júri.  
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6.2 O segundo momento avalia o Recital, sendo esta a prova final de PAA e consiste na 

realização de uma prova de Instrumento que terá lugar em sessão pública perante o júri 

constituído e reunido para o efeito. 

 

6.3 A avaliação final conta com as seguintes ponderações: 

 

 Trabalho Escrito .................................. 30% 

  a) Vertente escrita .... 70% 

  b) Defesa oral ............ 30% 

 Recital ................................................. 70% 

  Total ... 100% 

 

6.4  O Recital tem uma duração compreendida entre os 20 e os 45 minutos. 

 

6.5 A avaliação de todos os momentos da PAA é traduzida numa nota de 0 a 20 valores. 

 

6.6  De acordo com n.º 1 do artigo 37.º da Portaria 243-B/2012 de 13 de agosto, a aprovação 

do aluno na PAA, depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 

valores. 

 

6.7 “A classificação da PAA não pode ser objeto de pedido de reapreciação.”  

N.º 3 do artigo 29.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

 

 

7. Critérios de avaliação  
 

 

7.1 Os critérios de avaliação do Trabalho Escrito são: 

 

a) Rigor científico;  

b) Estrutura do trabalho;  

c) Pesquisa bibliográfica;  

d) Criatividade do trabalho;  

e) Expressão escrita;  

f) Apresentação gráfica. 

 

7.2 Os critérios de avaliação da apresentação e defesa oral do Trabalho Escrito são: 

 

a) Expressão oral do aluno; 
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b) Capacidade de comunicar numa situação presencial; 

c) Conhecimentos concretos que tem sobre os conteúdos em questão; 

d) Capacidade de autocorreção. 

 

7.3 Os critérios de avaliação da Prova de Recital são: 

 

a) Apresentação;  

b) Postura;  

c) Execução técnica;  

d) Musicalidade. 

 

 

 

8. Datas de avaliação da PAA 
 

 

8.1 A PAA é realizada em dois momentos distintos, cabendo ao Conselho Pedagógico em cada 

ano letivo definir a calendarização de cada momento:  

 

a) Apresentação do trabalho Escrito; 

b) Prova de Recital. 

 

 

 

9. Júri da PAA 
 

 

9.1 “O júri de avaliação da PAA, designado pelo órgão competente de Direção ou Gestão do 

estabelecimento de ensino, é constituído, preferencialmente, por professores de áreas 

afins ao projeto apresentado e integra obrigatoriamente professores do aluno, podendo 

ainda integrar, por decisão do Conselho Pedagógico ou equivalente, personagens de 

reconhecido mérito na área artística do curso.” 

N.º 1 do artigo 28.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

9.2 “O júri de avaliação é constituído por um número mínimo de quatro elementos e delibera 

com a presença de todos, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate de 

votação.” 

N.º 2 do artigo 27.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 
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9.3 Por decisão do Conselho Pedagógico, o júri da PAA é constituído por um mínimo de 5 

elementos: 

 

a) Direção Pedagógico, que preside;  

b) Professor de Instrumento; 

c) Professor orientador do Trabalho Escrito, caso não seja o professor de 

Instrumento; 

d) Restantes professores da mesma disciplina de Instrumento ou do mesmo grupo 

disciplinar; 

e) Poderá fazer ainda parte do Júri, uma personalidade de reconhecido mérito na 

área do curso, mediante o convite da Direção da Escola. 

 

9.4 A decisão do júri da PAA é soberana. 

 

 

 

10. Faltas 
 

 

10.1 A não realização da PAA por motivos excecionais, devidamente comprovados, dará lugar à 

marcação de nova prova, desde que o encarregado de educação do aluno tenha 

apresentado a respetiva justificação ao órgão competente de Gestão e Direção da Escola, 

no prazo de dois dias úteis a contar da data da sua realização, e a mesma tenha sido aceite 

pelo referido órgão. 

 

10.2 A data da realização da PAA para os casos referidos na alínea anterior, é de 5 dias úteis 

após a data da primeira fase. 

 

 

 

11. Classificação final de curso 
 

11.1 “A classificação final de curso é o resultado da aplicação da seguinte fórmula:  

  CFC = (8MCD +2 PAA)/ 10    

 em que: 

  CFC - classificação final do curso (com arredondamento às unidades); MCD - média 

aritmética simples, com arredondamento às unidades, da classificação final obtida pelo 

aluno em todas as disciplinas; PAA – classificação obtida na Prova de Aptidão Artística.” 

N.º 1 do artigo 35.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 
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12. Conclusão e certificação 
 

 

12.1 “Concluem os Cursos Secundários de Música, de Canto ou de Canto Gregoriano os alunos 

que obtenham aprovação em todas as disciplinas do plano de estudos do respetivo curso e 

na PAA.” 

N.º 2 do artigo 43.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

12.2 “Os alunos em regime supletivo que obtenham aprovação em todas as disciplinas do plano 

de estudos do respetivo curso 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.” 

N.º 4 do artigo 43.º da Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto 

 

 

 

13. Disposições finais 
 

 

13.1 Os casos omissos são resolvidos pelo Conselho Pedagógico, ouvidos, sempre que 

necessário, os outros órgãos da Escola, e aplicando-se as normas e disposições ajustadas e 

adequadas, desde que não contrarie a legislação em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção Pedagógica 
 

 

  _______________________________________  

(Ema Casteleira / Horácio Pio) 

 

 

Documento elaborado e aprovado em reunião do Conselho Pedagógico no dia 24 de outubro de 2014,  

de acordo com a Portaria 243-B/2012, de 13 de agosto. 


