O que é o regime articulado?
O regime articulado é uma forma de frequentar o ensino artístico especializado da
música e da dança, em que a escola de ensino artístico especializado (Conservatório
Regional do Baixo Alentejo (CRBA)) e o Agrupamento de Escolas articulam o processo
pedagógico e administrativo.
Quais as disciplinas que o meu/minha educando (a) frequenta: (Consultar
documento em anexo)
O que fazer?
Os interessados em frequentar os Cursos Básicos de Música e Dança neste regime têm
que preencher uma pré – inscrição para realizarem uma prova de admissão aos Cursos
Básicos supra mencionados. Uma vez realizadas as provas é divulgado no espaço físico
do CRBA ou na página da escola em www.crba.edu.pt, num curto espaço de tempo, a
Admissão ou Não Admissão do (a) candidato (a). As Provas de Admissão são
obrigatórias e têm uma única fase. (Portaria N.º 225/2012 de 30 de julho)
Quando posso realizar a matrícula?
Depois de realizada a Prova de Admissão ao Curso Básico de Música ou Dança, caso o
(a) candidato (a) tenha ficado Admitido (a), o Encarregado (a) de Educação tem 5 dias
úteis para oficializar a matrícula nas instalações do CRBA. Após efetuada a matrícula o
CRBA informa por escrito o Agrupamento de Escolas a que o (a) candidato (a) pertence
acerca da inclusão do (a) aluno (a) na turma de ensino artístico especializado. Caso não
tenha realizado a matrícula no prazo estabelecido, o(a) Encarregado(a) de Educação
pode solicitar por escrito dirigido ao Diretor Executivo para deferir a realização da
matrícula.
Qual o custo dos Cursos Básicos em regime articulado?
A frequência em regime articulado é gratuita.
O instrumento?
A aquisição de instrumento é da responsabilidade do (a) Encarregado (a) de Educação,
sendo uma condição indispensável.
Onde decorrerão as aulas?
As aulas do Curso Básico de Música (Formação Musical, Classe de Conjunto e
Instrumento) serão ministradas no CRBA, em horários elaborados pelo CRBA em
articulação com os Agrupamentos. As aulas do Curso Básico de Dança, serão
ministrados em espaços próprios devidamente autorizados para o efeito.
Transporte dos alunos para o Conservatório?
O transporte dos alunos para o Conservatório é da responsabilidade dos Encarregados
de Educação.
Se tiver dúvidas onde posso obter esclarecimentos?
Conservatório: Email – geral@crba.edu.pt ; Página - www.crba.edu.pt ;
Telefones: Beja - 284 312 880; Castro Verde - 286 328 020; Moura - 285 251 725

