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A Escola onde os sonhos acontecem.

Matriz da Prova de Admissão
Curso Básico de Música
Ano Letivo 2020/2021
As provas de acesso serão adequadas às exigências do curso, no entanto, atendendo às circunstâncias
que atravessamos, as provas de acesso presenciais não serão realizadas nas 1ª e 2ª fase de acesso,
podendo acontecer numa 3ª fase presencial que estará condicionada à evolução da pandemia que
vivemos (calendário das provas de admissão disponível na página https://jobra.pt/educacao/cmj/).
Provas:
1.

Prova de Formação Musical e Aptidão Musical;

A prova de Formação Musical e Aptidão Musical decorrerá por videoconferência, sendo os candidatos contactados
para agendamento e marcação das provas.
Prova de Aptidão Musical e de Formação Musical = 80% (Aptidão Musical) + 20% (Conhecimentos de Formação Musical)

Conteúdos:
A Aptidão Musical é avaliada através da imitação de padrões rítmicos e melódicos, exercícios de memorização,
identificação de instrumentos musicais entre outros exercícios para os quais não são necessários conhecimentos
prévios.
Os conhecimentos de Formação Musical são avaliados através de leituras entoadas, leituras rítmicas e outros
exercícios.
As provas decorrerão por videoconferência, sendo os candidatos contactados para agendamento e marcação das
mesmas.

2.

Prova de instrumento – Execução Instrumental.

A Prova de instrumento – Execução Instrumental. Será efetuada através de gravação áudio.
Execução Instrumental = 100%

Conteúdos:
A Execução Instrumental pretende avaliar a postura, a sonoridade, afinação e interpretação.
O aluno deve efetuar uma pequena gravação de uma obra à escolha, devendo enviá-la para secretaria@jobra.pt até
à data da realização da prova de Formação Musical. No envio desta gravação deverá identificar claramente o nome
do candidato.
Nota: Os alunos que não tenham prática de instrumento, que ainda não toquem um instrumento, terão acesso ao curso através da
avaliação da prova de Aptidão e Formação Musical, não efetuando a prova de execução instrumental.

Resultado final da prova de admissão ao Curso Básico de Música é representado por:
90% (Resultados da Prova Aptidão Musical e de Formação Musical) + 10% (Resultados Execução Instrumental)

=
Nota Final de Acesso

Branca, 23 de abril de 2020
A Direção Pedagógica,
_________________________
Rogério Bessa, Prof.
Centro Cultural da Branca | Apartado 2 | 3854-908 Branca
T. 234 541 300 | F. 234 543 476 | comunicacao@jobra.pt | www.jobra.pt
AE de Vouzela | Bairro da Senra, 3670-257 Vouzela | Telm. 925 411 119

