
  

  

 
 PRÉ-INSCRIÇÃO ONLINE NA PROVA DE INGRESSO: 

ATÉ 28.02.2020 
www.conservatoriodebraga.pt 

www.mosteiroecavado.net 

 

Curso de Iniciação à Música  
Ano letivo 2020/2021 

 

CONTACTOS  
 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian  

Rua Fundação Gulbenkian, s/n 4710-394 Braga  

Tel: 253 600 540  

Email: geral@conservatoriodebraga,pt   
www.conservatoriodebraga.pt 
 

Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado 

Morada: Rua da Veiguinha – Panóias 4700-760 Braga 

Telefone: 253 300 620 / 253 176 549 

Email: diretora@mosteiroecavado.net 

www.mosteiroecavado.net 

 

 

 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO  

 Podem ser candidatos os alunos que ingressam no 1º ano de 
escolaridade; 

 Para admissão são realizados testes de ingresso aplicados pelo 
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, 
responsável pela componente de formação vocacional;  

 O resultado obtido nas provas ordena os candidatos para a 
constituição de uma turma e define a prioridade na escolha 
do instrumento;  

 O instrumento é escolhido perante as vagas disponibilizadas. 

http://www.conservatoriodebraga.pt/
http://www.conservatoriodebraga.pt/
mailto:diretora@mosteiroecavado.net


 

 

 

 

Curso de Iniciação à Música 

  

- Curso do 1º ao 4º ano de escolaridade 

 

- Ensino público e gratuito 

 

- Aulas de instrumento, classes de conjunto e formação musical 

 

- Confere diploma 

 

- Preparação para prosseguimento de estudos de música a partir 

do 5º ano de escolaridade 

 

  
REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE INGRESSO 

ENTRE 2 E 6 DE ABRIL DE 2020 

 

O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA CALOUSTE 

GULBENKIAN DE BRAGA é uma escola pública de ensino 

artístico especializado que desenvolve a sua atividade há mais 

de 50 anos, com padrões de elevada exigência e qualidade.  

 

Atualmente ministra em regime integrado o curso básico e 

secundário de música, em regime supletivo o ensino secundário 

de música (cursos de música e canto) e em regime articulado o 

curso básico de música e o curso de iniciação à música.  

 

Reconhecendo a importância da educação artística – em 

particular da formação musical – na formação integral dos 

alunos e empenhados em alargar a um maior número a 

possibilidade de aceder a esta formação, promovendo a 

igualdade de oportunidades a mais crianças e jovens do concelho 

de Braga, o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian 

de Braga e o Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado 

desde 2019 que estabeleceram um protocolo para a 

implementação do ensino especializado da música em regime 

articulado, na área geográfica do Agrupamento de Escolas 

Mosteiro e Cávado.  

 

 


