
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
Governo Regional

SECRETARTA REGTC)NAL DE EDUCAÇÃO
DIREçAO REGIONAL DE EDUCAçAO

Exmof a. Senhor/a Delegado/a Escolar, Presidente do Conselho Executivo,
Diretor/a do Estabelecimento de Ensino:

O Conservatório continuará no próximo ano letivo de 2Ot7-2018 a desenvolver
o projeto de Ensino Artístico Especializado, em regime articulado (por turmas).

Neste contexto, foram já contatadas L0 escolas básicas de 2.e ciclo no sentido
de apoiarem este projeto desenvolvido pelo Conservatório.

Deste modo vimos solicitar a colaboração dos professores de EMD a lecionar
nas escolas públicas e privadas do 1.CEB que se situam na área geográfica das escolas
parceiras (ver quadro em anexo). Pelo facto destes docentes conhecerem melhor as

aptidões musicais dos seus alunos, podem assumir um importante papel numa
primeira etapa de identificação de futuros candidatos a este projeto.

Trata-se de destacar, de entre os atuais alunos do 4.e ano de escolaridade,
aqueles que:

1. Têm talento para a Música;

2. Têm motivação e empenho no estudo;

Convêm recordar que a decisão de adesão e inscrição neste projeto é da

responsabilidade dos Encarregado de Educação dos alunos referenciados.
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Mais informações sobre a organ¡zação e funcionamento deste projeto podem
ser encontradas nos documentos enviados em anexo e diretamente no Conservatório.

De acordo com a solicitação do Conservatório envia-se em anexo os
documentos explicativos do projeto:

L. lnformações sobre o projeto;

2. Edital;

3. Matriz da Prova de Aptidão Musical a ser aplicada aos alunos no
Conservatório e que servirá de base para serem preparados pelos seus Professores de
EMD;

4. Mapa a ser preenchido pelos Professores de EMD com os alunos
identificados da sua escola a ser enviado para o Conservatório, até ao dia 5 de maio,
através do email : sd.cepam@madeira-edu.pt

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

þt^^
(Marco Paulo Ramos Gomes)

ll Rua D. João, n o 57, Quinta Olinda . 9054-510 Funchal ll Tel.: (+eSl) 291 705 S60
1mp.03.07

ll www madeira-edu,pudre . dre@live madeira-edu pt ll NIPC: 671 000 497
Pâgina 2 de 2


