
Este capítulo contém informações importantes sobre o funcionamento da EMGS, por forma a 
melhor esclarecer todos os alunos, pais e encarregados de educação. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Designação: Escola de Música Guilhermina Suggia (EMGS) 

Autorização de Funcionamento: Autorização Definitiva DREN/n.º 179/07, de 15-02-2007, 
emitida pela Direção Regional de Educação do Norte. 

A EMGS está autorizada a ministrar, em regime de planos e programas oficiais, cursos artísticos 
especializados de música de nível básico. 

● Oferta Educativa: Iniciação em Música no 1º ciclo e Curso Básico de Música (2.º e 3.º 
ciclos) aprovados pela portaria n.º 223 A-2018 de 3 de agosto. 

● Oferta Paralela: constituída pelos seguintes Cursos Livres: 

○ “Música com notas pequeninas” – pré-escolar -  para as crianças entre os 
três e cinco anos de idade; 

○ Curso de Jazz nas modalidades de Canto, Bateria, Baixo elétrico, Piano, 
Saxofone, Guitarra, Contrabaixo, Trompete; 

  

CONTRATOS CELEBRADOS COM O ESTADO: 

O Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), 
e a entidade titular da Escola celebram, para os anos letivos de 2018719, 2019/20, 20120/21, 
2021/22, 2022/23, 2023/24, Contrato de Patrocínio, ao abrigo dos artigos 9. º, 10.º, 11.º e 19.º a 
21.º do Estatuto. A celebração do mesmo Contrato permite o apoio financeiro aos alunos de 
curso de Iniciação em música e curso básico de ensino especializado da música, de acordo com 
os resultados do processo de candidatura obtidos pela EMGS. (vagas limitadas). 

  

CALENDÁRIO ESCOLAR 

O Calendário escolar da Escola de Música Guilhermina Suggia, obedece ao calendário 
regulamentado pelo MEC, de acordo com o Despacho nº 5458-A/2017, de 22 de junho de 2017. 

  PERÍODOS LETIVOS 

  inicio termo 

1º período 13 de setembro de 2018 14 de dezembro de 2018 

2º período 3 de janeiro de 2019 5 de abril de 2019 

3º período 23 de abril de 2019 21 de junho de 2019 

  

 



 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um importante documento de informação e organização da 
escola e que está em permanente atualização pela Direção Pedagógica da EMGS. O PAA, está 
afixado em lugar visível dentro da EMGS, encontra-se disponível no site e é enviado por e-mail 
a toda a comunidade educativa. 

No PAA, constam as informações relativas a todos os eventos fixos por período realizados ao 
longo do ano. Todas as atividades extra – PAA, são divulgadas por outras vias ao dispor da 
EMGS, como site, e-mail e circulares. 

  

DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DA ESCOLA 

A EMGS formalizou os seus documentos estruturantes: o Projeto Educativo (adiante designado 
por (PE), o Regulamento Interno (adiante designado por RI) e Plano Anual de Atividades. 

  

COMUNICAÇÃO 

A EMGS entende que uma comunicação eficaz entre a escola e todos os pais e encarregados 
de educação é condição essencial ao sucesso do processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos. A forma de comunicação privilegiada pela EMGS é o e-mail, usualmente enviados pela 
Direção Pedagógica ou Secretaria. Outros meios de comunicação indireta utilizados são o 
Boletim do aluno obrigatório (documento de comunicação entre os professores da área 
vocacional e o encarregado de educação) a página Web e a página de Facebook da EMGS. 

  

PLANO DE ESTUDOS 

O Plano de Estudos do Curso Básico de Música nos diferentes ciclos compreende as seguintes 
disciplinas: 

Curso de Iniciação em Música – do 1º ano ao 4º ano de escolaridade 

 
Disciplinas 

Carga horária semanal Tipologia da aula 

Iniciação Musical 45 ‘ Aula teórico-prática coletiva 

Classe de conjunto 45´ Aula prática coletiva 

Instrumento 60’ (aula partilhada com dois alunos) 

  

 

 

 

 



CURSO BÁSICO DE MÚSICA – (1º e 2º grau) 

 
Disciplinas 

Carga horária semanal Tipologia da aula 

Formação Musical 90 ‘ + 45’ Aula teórico-prática coletiva 

Classe de conjunto 90´ Aula prática coletiva 

Instrumento 45’ Aula individual 

 

CURSO BÁSICO DE MÚSICA – (3º, 4º e 5º graus) 

 
Disciplinas 

Carga horária semanal Tipologia da aula 

Formação Musical 90 ‘ Aula teórico-prática coletiva 

Classe de conjunto 90´+ 45 Aula prática coletiva 

Instrumento 45’ Aula individual 

  

INSTRUMENTO PRÓPRIO 

É de a responsabilidade do encarregado de educação disponibilizar ao seu educando o 
instrumento (adquirido ou alugado) a que se pretende estudar, para uma prática diária do 
mesmo. A EMGS, tem à disposição alguns instrumentos para aluguer e faculta nomes de Luthier 
para que o encarregado possa inteirar-se das condições. 

  

AVALIAÇÃO 

● A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno e 
aos encarregados de educação informação sobre a aquisição de conhecimentos e o 
desenvolvimento dos talentos, aptidões e capacidades do aluno, de modo a permitir 
rever e melhorar o processo de aprendizagem. 

● No inicio do ano letivo o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do 
processo de aprendizagem define os critérios de avaliação, tendo em conta as 
aprendizagens essenciais no âmbito das competências a adquirir no fim do curso básico. 
Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola. 

● A avaliação dos alunos é realizada pelos professores de cada uma das disciplinas 
trimestralmente, através dos critérios de avaliação definidos e aprovados em Conselho 
Pedagógico, nos períodos definidos acordo com o Calendário escolar e Planificação 
Anual de Atividades da EMGS. 

● A avaliação é expressa em 5 momentos diferentes do ano letivo, definidos no Plano 
Anual de Atividades da EMGS: 

○ avaliação intercalar do 1. º período 

○ avaliação final do 1º período 



○ avaliação intercalar do 2. º período 

○ avaliação final do 2º período 

○ avaliação final do 3º período 

● A avaliação intercalar é comunicada ao encarregado de educação, via e-mail numa 
escala qualitativa: 

 MB – Muito Bom; B – Bom; S – Suficiente; I – Insuficiente 

● As avaliações do final de cada um dos períodos letivos são expressas em níveis de 1 a 
5, (numa escala quantitativa de 1 a 100 valores). 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação de cada disciplina da área vocacional estão definidos em documento 
próprio de acordo com previsto no Regulamento Interno. 

Pontualidade e Assiduidade 5% 

Atitude e Comportamento 5% 

Estudo individual/ autonomia no trabalho 20% 

Domínio técnico: são avaliados os seguintes itens ao nível da execução 

Afinação,   Sonoridade,  Ritmo e   Articulação 

20% 

Interpretação 5% 

Leitura/ memorização 5% 

Audições 15% 

 Prova Trimestral/testes 25% 

Os alunos têm provas de avaliação a todas as disciplinas que podem compreender, prova de 
instrumento, teste escrito e oral na disciplina de formação musical e audições de classe. 

De realçar que as apresentações públicas são um elemento muito importante no processo de 
aprendizagem dos alunos, para o seu desenvolvimento performativo, musical e artístico, pelo 
que a participação dos alunos nas audições e concertos da EMGS é, também, um fator tido em 
conta na avaliação. 

  

PROVAS GLOBAIS E PROVAS DE TRANSIÇÃO DE GRAU 

Em conformidade com os critérios de avaliação, os alunos devem obrigatoriamente realizar 
provas globais de avaliação no 2º e 5º graus às disciplinas de Instrumentos e Formação Musical. 
Quando um aluno reprova a uma disciplina da componente de formação vocacional de música, 
deve realizar uma prova de transição de grau no ano letivo seguinte (usualmente em fevereiro), 
de modo a colmatar o desfasamento existente entre o grau de frequência e o ano de 
escolaridade. 



  

 

AUDIÇÕES E CONCERTOS 

Os momentos de performance artística da EMGS correspondem a Audições de Classe por 
instrumento, e Concertos temáticos e ou de final de período letivo. 

As audições e concertos da EMGS estão previstos no Plano Anual de Atividades. 

Ao longo do ano letivo todos os alunos farão pelo menos 1 audição de classe obrigatória por 
período podendo ocorrer mais, audições de classe interdisciplinares. 

No que se refere aos Concertos a EMGS promove no mínimo os seguintes: 

Concertos do 1º Período 

● Concerto de Santa Cecília (30 de novembro) 

● Concerto de Natal (12 de dezembro) 

Concerto do 2º Período 

● Concerto Primavera 

Concerto do 3º Período 

● Concerto de final de 3º período 

● Concerto final temático “Projeto Final” 

Todas as informações necessárias á divulgação e organização dos mesmos são previamente 
enviados por e-mail a e afixadas em lugar público atempadamente para toda a comunidade 
educativa. 

  

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS DO ALUNO 

Em conformidade com o Regulamento Interno o encarregado de educação é obrigado a justificar 
as faltas dadas pelo aluno no prazo de 5 dias úteis. 

Todas as justificações de faltas dadas às disciplinas de Música têm de ser entregues à EMGS (e 
não ao Diretor de Turma da escola, no caso dos alunos do ensino articulado), em impresso 
próprio, disponibilizado pela secretaria da escola ou no boletim do aluno. 

Uma vez que todas as aulas das disciplinas da componente musical são práticas, ou 
eminentemente práticas, é absolutamente fundamental o dever de pontualidade e de 
assiduidade do aluno. 

  

 

 



 

RETENÇÃO E EXCLUSÃO DO ENSINO ARTICULADO 

As classificações obtidas nas 3 disciplinas da componente de formação vocacional de música do 
Plano de Estudos do Curso Básico de Música não são tidas em conta para efeitos de retenção 
de ano na escola de ensino regular. 

A portaria n.º 223 A-2018 de 3 de agosto (Artigo n.º 48 da portaria 223 A- 2018 de 3 de agosto 
de 2018), que regulamenta o Curso Básico de Música, prevê que os alunos deixem de ser 
financiados a 100% pelo Ministério da Educação e Ciência, perdendo o direito ao ensino 
articulado (gratuito) de Música, quando se verifica uma das seguintes situações: 

● Se o desfasamento entre o ano de escolaridade frequentado pelo aluno e o ano/grau de 
qualquer das disciplinas da Componente de Formação Vocacional de Música for 
superior a 1 ano: 

● A não obtenção de aproveitamento (nota positiva) pelo aluno em 2 anos consecutivos a 
qualquer uma das 3 disciplinas de Música: Instrumento, Formação Musical e Classe de 
conjunto; 

● A não obtenção de aproveitamento (nota positiva) pelo aluno em 2 anos interpolados na 
disciplina de instrumento (e apenas a esta disciplina) 

● A não obtenção de aproveitamento pelo aluno em 2 disciplinas da Componente de 
Formação Vocacional de Música no mesmo ano letivo; 

● Perante uma situação do incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno. 

  

REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE AULAS 

A EMGS ou os professores não são obrigados, em qualquer circunstância, a repor as aulas a 
que os alunos faltarem. 

No caso de falta do professor e particularmente na aula de instrumento, por ser uma aula 
individual, o mesmo têm a preocupação de repor, em data a agendar com o aluno e 
encarregado de educação. 

Na medida do possível, a EMGS procura assegurar a substituição das aulas coletivas, em caso 
de falta do respetivo professor. 

  

MATERIAL DO ALUNO 

É dever do aluno fazer-se acompanhar do material necessário para as aulas de música, 
nomeadamente no que concerne ao seu instrumento musical, partituras das várias disciplinas e 
o boletim do aluno. 

Compete ao aluno zelar pela conservação e manutenção do seu instrumento e compreender 
que sem ele não poderá tocar, nem participar nas aulas. 



É igualmente importante que o aluno invista na organização das partituras e materiais entregues 
nas aulas pelos professores, atentando ao seu bom estado. 

 

PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA 

Caro Encarregado contamos com a vossa cooperação e colaboração no acompanhamento do 
vosso educando de forma a promover melhores resultados / sucesso escolar. 

Nesse sentido, espera-se por parte da família um grande envolvimento e colaboração no 
acompanhamento escolar do processo de aprendizagem do aluno. 

O sucesso da aprendizagem em qualquer que seja o domínio está inteiramente associado a 
uma prática diária de estudo e organização e como tal a aprendizagem da música implica um 
estudo acompanhado de forma a tornar-se um hábito diário. 

  

INDUMENTÁRIA 

Em todos as apresentações públicas, nomeadamente Concertos fora da EMGS, o aluno 
dever-se-á apresentar formalmente de acordo com as seguintes orientações: 

Menina: saia pelo joelho azul ou preta, blusa branca de manga comprida e sapatos azuis 
ou pretos; 

Rapaz: calças azuis ou pretas, camisa branca, e sapatos azuis ou pretos 

  

FOTOGRAFIAS E VÍDEOS 

A EMGS disponibiliza regularmente fotografias e vídeos dos concertos realizados na sua página 
Web e página de Facebook. 

  

FICHA DE ASSOCIADO DA AMAC 

A AMAC – Academia Musical dos Amigos das Crianças – é uma associação cultural sem fins 
lucrativos. 

A partir do ano letivo de 2016/2017, a EMGS, solicita todos os alunos, em situação de nova 
matrícula, a amabilidade de se tornar sócios da AMAC e pagar a quota anual de 24,00€. 

A ficha de associado deverá ser solicitada e entregue na secretaria da EMGS. Poderá ser sócio 
o aluno, representado enquanto menor, pelo seu encarregado de educação, ou o próprio 
encarregado de educação. 

 

 

 

 



 

 

 

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Direção Pedagógica          Ana Rosa Santos 

Direção Artística          Wilson Correia 

 
Coordenação do departamento de Classes de Conjunto          Ana Rosa Santos 

Coordenação do departamento de Formação Musical          Isabel Rodrigues 

Coordenação do departamento de Cordas Dedilhadas          Paulo Melo 

Coordenação do departamento de Cordas friccionadas          Sara Castro 

Coordenação do departamento de Canto e Sopros           Ana Filipa Assunção 

Coordenação do departamento de Piano e Percussão           Daniel Cunha 

Coordenação do Departamento de Jazz e Cursos 
Livres 

         Wilson Correia 

 


