
Concurso Interno de instrumento do Curso Básico de Música em Regime Articulado 

2020-2021 

 

Consiste num concurso interno de execução instrumental realizado através de vídeo. 

Tem por objetivo motivar os alunos para o estudo dos seus instrumentos e valorizar o trabalho 

realizado por eles nesse âmbito. 

 

Regulamento 

 

1. Destinatários 

 

Todos os alunos que frequentam o Curso Básico de Música em Regime Articulado, no 

Agrupamento de Escolas de Maximinos e no Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado. 

 

2. Inscrição 

 

A participação de cada concorrente está sujeita à aprovação do respetivo professor de instrumento. 

As inscrições realizam-se em formulário online que será disponibilizado em 

articulartemusica.blogspot.pt, até ao dia 21 de maio de 2021. 

 

3. Prova 

 

O programa a apresentar consiste em duas obras de livre escolha, com a duração total máxima de 10 

minutos, nas categorias A, B e C. Nas categorias D, E e F poderão apresentar uma ou duas obras, 

com a duração total máxima de 12 minutos. 

Cada concorrente elabora sob a supervisão do seu professor de instrumento o/os vídeos, nos quais 

executa as obras com as quais concorre. 

Datas de envio:  

- categorias A, B, C – até 23 de junho de 2021 

- categorias D, E, F – até 4 de junho de 2021 

 

Endereço de correio eletrónico a utilizar: articulartemusica@gmail.com 

 

Sugere-se que sejam enviados como link do google drive.  

 

Nos nomes dos ficheiros enviados devem constar as seguintes informações: nome, turma, 

compositor e título da obra executada. 

Os vídeos são analisados pelo júri, que com base na qualidade da execução musical, decide a 

atribuição dos prémios. 

 

4. Categorias 

 

Categoria A: todos os alunos que frequentam o primeiro ciclo 

Categoria B: todos os alunos que frequentam o 5º ano de escolaridade 

Categoria C: todos os alunos que frequentam o 6º ano de escolaridade 

Categoria D: todos os alunos que frequentam o 7º ano de escolaridade 

Categoria E: todos os alunos que frequentam o 8º ano de escolaridade 

Categoria F: todos os alunos que frequentam o 9º ano de escolaridade 

 

 

 

 



5. Prémios 

 

Iguais para todas as categorias: 

1º prémio: prémio surpresa  

2º prémio: prémio surpresa 

3º prémio: diploma 

 

Todos os participantes recebem um certificado de participação. 

O júri poderá não atribuir determinado prémio ou prémios, caso entenda que nenhuma das provas 

apresentadas corresponde à qualidade esperada para atribuição dos mesmos. 

A decisão do júri é soberana e inapelável. 

 

6. Júri: professores Marlene Fernandes, Nélson Braga e Joaquim Matos. 

 

7. Os prémios e certificados serão entregues em data a anunciar no blogue. 

 

9. Os vídeos premiados poderão ser publicados no blogue articulartemusica.blogspot.pt  

 

10. A participação implica a aceitação deste regulamento. 


