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Piano Guitarra Voz Bateria Baixo
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Metodologias Funcionamento InscriçãoProjectos Cursos

Metodologias
Os nossos cursos baseiam-se em variados 
padrões de ensino de qualidade: 
Trinity School of Music, Associated Board of the 
Royal Schools of Music (ABRSM), Conservatório 
Nacional e no método Kodály.
Todo o repertório Clássico, Jazz e Rock/Pop oficial 
para o presente ano lectivo está organizado nos 
nossos manuais por níveis de dificuldade, 
garantindo uma evolução natural e focada nas 
qualidades individuais de cada aluno.

Funcionamento
As aulas de música realizam-se nas instalações 
do colégio, no horário compreendido entre as 
13:00 e as 19:00 de Segunda a Sexta e das 9:30 
- 12:30 aos Sábados.
As actividades iniciam-se a partir de 15 de 
Setembro e terminam a 24 de Junho, sendo 
apenas interrompidas de acordo com as férias 
escolares e feriados.

Projectos
Para além das aulas abertas, que vão pontuando 
o ano com momentos informais de partilha 
musical e de convívio entre alunos, pais e 
professores, vamos contar também com a 
gravação de um CD e um Festival de 3 dias, que 
envolve todas as actividades que vão desde 
concertos, oficinas de música a Jam Sessions e 
muitos mais.
As datas de realização serão comunicadas ao 
longo do ano lectivo.

Inscrição
Para proceder à inscrição do seu educando 
deve a partir de 4 de Setembro contactar-nos 
pelo email - sagrado@dialectosdamusica.pt, 
por telefone - 965 770 489 | 916 212 093 ou 
através do formulário de inscrição em                               
www.dialectosdamusica.pt/sagrado
Estamos disponíveis pelos mesmos meios para 
esclarecer e aconselhar durante todo o 
processo.

INICIAÇÃO MUSICAL 
4 aos 6 anos
Instrumento (30 Min) / Semana
Expressão Musical (30 Min) / Semana

CURSO 30
6 aos 18 anos
Instrumento (30 Min) / Semana

CURSO 50
6 aos 18 anos
Instrumento (50 Min) / Semana

PARTILHADO
6 aos 18 anos
Instrumento (60 Min) / Semana
Formação Auditiva (30 Min) / Semana
Produção Musical (30 Min) / Semana

Instrumentos: Piano, Guitarra Clássica e Eléctrica, Voz, Baixo e Bateria
Programa: Em todos os cursos é possível aplicar o repertório e metodologia Clássica, Jazz ou de 
Música Moderna (Rock | Pop) seguindo os programas oficiais para o presente ano lectivo.

Nota: Os programas de Música Moderna e Comercial só estão disponíveis para alunos a partir do
2º Ciclo.

Mais informações em
www.dialectosdamusica.pt/sagrado

Cursos

52 € 57 €

86 € 88 €


