ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 2018-19

ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 2018-19

CURSO BÁSICO

CURSO BÁSICO

O Instituto Gregoriano de Lisboa é uma escola pública de ensino artístico especializado
de música que ministra os seguintes cursos:
 Iniciação Musical (1º ciclo)
 Básico de Música (Instrumento) (2º e 3º ciclo)
 Básico de Canto Gregoriano (Canto) (2º e 3º ciclo)
 Secundário de Música
 Secundário de Canto Gregoriano (Canto)

O Instituto Gregoriano de Lisboa é uma escola pública de ensino artístico especializado
de música que ministra os seguintes cursos:
 Iniciação Musical (1º ciclo)
 Básico de Música (Instrumento) (2º e 3º ciclo)
 Básico de Canto Gregoriano (Canto) (2º e 3º ciclo)
 Secundário de Música
 Secundário de Canto Gregoriano (Canto)

No âmbito destes cursos são lecionados os seguintes instrumentos: Cravo, Flauta de

No âmbito destes cursos são lecionados os seguintes instrumentos: Cravo, Flauta de

Bisel, Órgão, Piano, Viola d’Arco, Violino e Violoncelo.

Bisel, Órgão, Piano, Viola d’Arco, Violino e Violoncelo.

TESTES DE ADMISSÃO AOS CURSOS BÁSICOS

TESTES DE ADMISSÃO AOS CURSOS BÁSICOS

As matrizes dos testes poderão ser consultadas no átrio e no site do IGL.

As matrizes dos testes poderão ser consultadas no átrio e no site do IGL.

Inscrição para os Testes de admissão: 30 de abril a 25 de maio

Inscrição para os Testes de admissão: 30 de abril a 25 de maio

Realização dos Testes de admissão:18 e 19 de junho

Realização dos Testes de admissão:18 e 19 de junho

Documentos necessários para a inscrição:
Boletim de candidatura devidamente preenchido, 1 foto tipo passe e Cartão de Cidadão
ou cópia do mesmo.

Documentos necessários para a inscrição:
Boletim de candidatura devidamente preenchido, 1 foto tipo passe e Cartão de Cidadão
ou cópia do mesmo.

As candidaturas devem respeitar os seguintes limites de escolaridade:

As candidaturas devem respeitar os seguintes limites de escolaridade:

Cursos Básicos IGL
1º grau
2º grau
3º grau
4º grau
5º grau

Ano de escolaridade
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano

Desfasamentos permitidos
Regime articulado:1 ano
Regime supletivo: 2 anos

Cursos Básicos IGL
1º grau
2º grau
3º grau
4º grau
5º grau

Ano de escolaridade
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano

Desfasamentos permitidos
Regime articulado:1 ano
Regime supletivo: 2 anos

Candidatura a um dos Cursos Básicos – é permitido realizar teste a 2 instrumentos.
Candidatura aos dois Cursos Básicos – apenas é permitido realizar teste a 1
instrumento.

Candidatura a um dos Cursos Básicos – é permitido realizar teste a 2 instrumentos.
Candidatura aos dois Cursos Básicos – apenas é permitido realizar teste a 1
instrumento.

Os testes têm carácter eliminatório.

Os testes têm carácter eliminatório.

Os candidatos aptos, não admitidos por insuficiência de vagas, ficarão em lista de
espera.

Os candidatos aptos, não admitidos por insuficiência de vagas, ficarão em lista de
espera.

ADMISSÃO AO 1º GRAU DO CURSO BÁSICO

ADMISSÃO AO 1º GRAU DO CURSO BÁSICO

Teste de Aptidão/Formação Musical (todos os candidatos)
Realização de exercícios orais para avaliação de capacidades musicais do candidato
tais como, ouvido, capacidade de memorização, capacidade de reprodução de padrões
rítmicos e melódicos, capacidade de produção vocal, afinação, interesse na prática da
música (1º dia) e exercícios de leitura rítmica e melódica (2º dia).

Teste de Aptidão/Formação Musical (todos os candidatos)
Realização de exercícios orais para avaliação de capacidades musicais do candidato
tais como, ouvido, capacidade de memorização, capacidade de reprodução de padrões
rítmicos e melódicos, capacidade de produção vocal, afinação, interesse na prática da
música (1º dia) e exercícios de leitura rítmica e melódica (2º dia).

Teste de Aptidão/Execução Vocal (apenas candidatos ao curso de Canto Gregoriano)
Realização de exercícios para avaliar as qualidades vocais dos candidatos. Os
candidatos poderão cantar durante a prova 2 peças preparadas: uma peça de entre
duas propostas pelo IGL (disponíveis na secretaria ou no site do IGL a partir de 5 de
junho) e outra peça de livre escolha.

Teste de Aptidão/Execução Vocal (apenas candidatos ao curso de Canto Gregoriano)
Realização de exercícios para avaliar as qualidades vocais dos candidatos. Os
candidatos poderão cantar durante a prova 2 peças preparadas: uma peça de entre
duas propostas pelo IGL (disponíveis na secretaria ou no site do IGL a partir de 5 de
junho) e outra peça de livre escolha.

Teste de Aptidão/Execução Instrumental (todos os candidatos)
Realização de exercícios no(s) instrumento(s) pretendido(s) para avaliar entre outros
parâmetros o grau de adaptação ao instrumento e a capacidade de resposta aos
exercícios propostos. Os candidatos que já tenham conhecimentos poderão tocar
durante a prova 2 peças preparadas: uma peça de entre duas propostas pelo IGL
(disponíveis na secretaria ou no site do IGL a partir de 5 de junho) e outra peça de livre
escolha.

Teste de Aptidão/Execução Instrumental (todos os candidatos)
Realização de exercícios no(s) instrumento(s) pretendido(s) para avaliar entre outros
parâmetros o grau de adaptação ao instrumento e a capacidade de resposta aos
exercícios propostos. Os candidatos que já tenham conhecimentos poderão tocar
durante a prova 2 peças preparadas: uma peça de entre duas propostas pelo IGL
(disponíveis na secretaria ou no site do IGL a partir de 5 de junho) e outra peça de livre
escolha.

ADMISSÃO AO 2º, 3º 4º e 5º GRAU DOS CURSOS BÁSICOS

ADMISSÃO AO 2º, 3º 4º e 5º GRAU DOS CURSOS BÁSICOS

Teste de Formação Musical (todos os candidatos)
Os modelos das provas (escrita e oral) poderão ser consultados no site do IGL. A peça
preparada para a prova oral estará disponível na secretaria ou no site do IGL a partir do
dia 5 de junho.

Teste de Formação Musical (todos os candidatos)
Os modelos das provas (escrita e oral) poderão ser consultados no site do IGL. A peça
preparada para a prova oral estará disponível na secretaria ou no site do IGL a partir do
dia 5 de junho.

Teste de Canto (apenas candidatos ao curso de Canto Gregoriano)
As peças obrigatórias poderão ser levantadas na secretaria no momento da inscrição.

Teste de Canto (apenas candidatos ao curso de Canto Gregoriano)
As peças obrigatórias poderão ser levantadas na secretaria no momento da inscrição.

Os candidatos que necessitem de pianista acompanhador, devem solicitá-lo no momento da
inscrição. Neste caso, exceptuando as peças obrigatórias, o candidato deve entregar na
secretaria até 25 de maio, fotocópias bem legíveis das obras que pretende apresentar.

Os candidatos que necessitem de pianista acompanhador, devem solicitá-lo no momento da
inscrição. Neste caso, exceptuando as peças obrigatórias, o candidato deve entregar na
secretaria até 25 de maio, fotocópias bem legíveis das obras que pretende apresentar.

Teste de Instrumento (todos os candidatos)
Os candidatos devem trazer para a prova as partituras das peças que pretendem
executar.

Teste de Instrumento (todos os candidatos)
Os candidatos devem trazer para a prova as partituras das peças que pretendem
executar.

HORÁRIOS E RESULTADOS DOS TESTES

HORÁRIOS E RESULTADOS DOS TESTES

Os horários e os resultados dos testes poderão ser consultados no átrio e no site do
IGL. Os candidatos serão identificados apenas pelo seu nº de inscrição.

Os horários e os resultados dos testes poderão ser consultados no átrio e no site do
IGL. Os candidatos serão identificados apenas pelo seu nº de inscrição.

O Regulamento de Admissão ao Curso Básico poderá ser consultado na secretaria e no
site do IGL, assim como outras informações sobre os regimes de frequência, planos de
estudo, atividades, Regulamento Interno, Projeto Educativo da escola e legislação em
vigor.

O Regulamento de Admissão ao Curso Básico poderá ser consultado na secretaria e no
site do IGL, assim como outras informações sobre os regimes de frequência, planos de
estudo, atividades, Regulamento Interno, Projeto Educativo da escola e legislação em
vigor.

INSTITUTO GREGORIANO DE LISBOA
Av. 5 de Outubro, 258, 1600-038 Lisboa
Telf. 21 793 00 04 – 21 793 37 37 Fax 21 795 04 15
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