Provas de Acesso
Normas 2020
1. São realizadas provas de acesso a todos os candidatos que pretendam ser
admitidos na Academia de Música de Almada (AMA). Estas provas serão
realizadas em datas a estipular pela Direção.
2.1.

No caso dos candidatos ao 1º Grau, a prova de acesso é constituída por
um teste de capacidades musicais, entrevista e aptidão instrumental.

2.2.

Tendo em conta o período de pandemia, a prova de acesso ao 1º Grau,
para 2020/2021, 1ª fase, será constituída apenas pelo teste de
capacidades musicais e entrevista.

2.3.

A colocação na disciplina de Instrumento será feita de acordo com a
avaliação referida em 2.2., e mediante as vagas existentes para cada
instrumento.

3. No caso dos alunos provenientes do Curso de Iniciação Musical, ficam
dispensados da realização da prova acima referida se tiverem obtido uma
avaliação igual ou superior a 50% na prova final de instrumento.
4. A colocação dos alunos no Curso Básico de Música é feita da seguinte forma:
a) Alunos provenientes da Iniciação Musical da AMA;
b) Alunos do Curso Básico de Música da AMA que solicitaram mudança de
instrumento;
c) Transferências de alunos provenientes de outras escolas da rede do
Ensino Artístico Especializado;
d) Alunos com conhecimentos musicais prévios, classificados como aptos na
respetiva prova de acesso;
e) Alunos seriados de acordo com as classificações das provas de
capacidades musicais e entrevista.
5. Os alunos que concluíram o Curso Básico de Música da AMA, ficam
dispensados da realização da prova de acesso ao 6º grau, preenchendo as
vagas de acordo com a média das classificações obtidas nas provas globais.
6. Os alunos que já possuam conhecimentos musicais podem solicitar uma prova
de acesso para o grau que pretendem frequentar. Após o teste será indicado
se o aluno está apto ao grau a que se propõe. No caso de ser considerado não
apto, será indicado o grau a frequentar pelo candidato.
7. As matrizes das provas de acesso estão disponíveis para consulta na
secretaria e na página eletrónica da escola.
Almada, 3 de julho de 2020
(atualizado a 13 de julho de 2020)

