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Olá a todos!
É com um enorme orgulho que vos comunicamos a abertura da PaRK Music Academy,
um espaço dentro da escola onde as crianças, os jovens e os adultos são convidados
a integrar a experiência de aprender um instrumento e onde podem fazer parte de
um coletivo artístico. É o local onde se ouve e tocam diferentes instrumentos, onde
se canta e dança, onde se criam memórias que se guardam para toda a vida.

No PaRK IS temos a forte convicção de que o ensino da música tem um papel
fundamental na formação dos nossos alunos, contribuindo para o desenvolvimento
de princípios básicos como o sentido de responsabilidade e auto-estima, a disciplina,
a sensibilidade, o espírito de equipa, o sentido crítico e o gosto pelas atividades
culturais.

A partir de setembro de 2020, todos os alunos que estudem um instrumento musical
na PaRK Music Academy terão ao seu alcance a certificação internacional do
Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), ou seja, para além da
frequência das aulas de instrumento, todos os alunos poderão optar por obter esta
certificação internacional.

Qualquer questão, não hesitem em contactar-nos:

MARIA INÊS FERNANDES
HEAD OF MUSIC

P a R K  M U S I C  A C A D E M Y

PARKMUSICACADEMY@PARK-IS.COM

http://park-is.com/


Hello, everyone!
We are very proud to announce the opening of the PaRK Music Academy, a space
where children, young people, and adults are invited to join the experience of
learning an instrument and be part of an artistic collective. 

It is where different musical instruments are heard and played, where you sing and
dance, where you create memories that you keep for life.

At PaRK IS, we have a firm conviction that teaching music plays a  fundamental role in
our student's progression. It contributes to the development of fundamental
principles, such as a sense of responsibility and self-esteem, discipline, sensitivity,
team spirit, and critical thought.

From September 2020, all students who study a musical instrument at the PaRK
Music Academy will have also the opportunity to have international certification of
the Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM).

Any questions, please do not hesitate to contact us:

MARIA INÊS FERNANDES
HEAD OF MUSIC

P a R K  A C A D E M Y  O F  A R T S
M Ú S I C A  |  M U S I C

PARKMUSICACADEMY@PARK-IS.COM

http://park-is.com/


Os alunos do PaRK Music Academy tem à sua disposição várias classes de
instrumentos.

A nossa oferta educativa tem como objectivo promover o ensino da música e
mostrar que qualquer pessoa que goste de música e queira aprender um
instrumento, desde o nascimento e sem limite de idade, poderá fazê-lo.

Privilegiamos o ensino da música em conjunto e acreditamos que ele poderá
acontecer desde muito cedo. Oferecemos um espaço onde acontecem sessões de
música para bebés mas onde também o adulto é convidado a experimentar o
instrumento que sempre sonhou tocar. 

Por outro lado, temos o privilégio de conseguir integrar os alunos do ensino geral
do Park-IS e criar uma ponte efectiva entre aqueles que querem prosseguir e
aprofundar os seus estudos musicais ou aqueles que numa fase da sua vida
académica pretendem fazer parte de um colectivo artístico .

Somos guiados pedagogicamente com a adopção de programas definidos por
entidades examinadoras  como o ABRSM, dando aos nossos alunos a
oportunidade de obter um diploma. 

Não nos esquecemos nunca da importância da arte no desenvolvimento sócio-
cultural, mas acima de tudo na realização pessoal para todos os alunos. 

Assumimos ainda um compromisso forte com a componente da performance.
Acreditamos que  oferecer o “palco” aos nossos alunos é um fator motivacional, e
a nosso ver determinante para o compromisso de todos os alunos e professores. 

A performance estimula a autonomia dos alunos assim como a envolvência
informal entre eles. Daí estabelecermos desde o início um calendário anual com
apresentações, audições e concertos. 

DESCRIÇÃO

P a R K  M U S I C  A C A D E M Y  



PaRK Music Academy students have several instrument classes at their disposal. 

Our educational offer aims to promote the teaching of music and show that anyone who
likes music and wants to learn an instrument, from birth and without age limit, can do so.

We privilege the teaching of music through group experiences and school community
projects. We believe that it can happen from an early age. We offer a space where baby
music sessions take place and where also adults are invited to try the instrument they have
always dreamed of playing. 

On the other hand, we have the privilege to integrate the students of Park-IS and create an
effective bridge between those who want to continue and deepen their musical studies.

We follow and adopt programs defined by examining structures such as ABRSM, allowing
our students to obtain a diploma. 

We never forget the importance of art in socio-cultural development, but above all, we
believe in personal fulfillment for all students. 

We also assume a strong commitment to the performance component. We believe that
offering the "stage" to our students is a motivational factor, and in our perspective, this is a
determining factor for the commitment of all students and teachers. 

The performance stimulates the students' autonomy as well as the informal involvement
among them. That is why we have established an annual calendar with presentations,
auditions and concerts from the very beginning. 

DESCRIPTION

P a R K  M U S I C  A C A D E M Y



P a R K  M U S I C  A C A D E M Y

OFERTA EDUCATIVA 

Guitarra
Musica e Movimento para Bebés
Piano
Violino

As disciplinas disponíveis para este ano letivo são:

O objetivo destas aulas é que os alunos aprendam a técnica específica do instrumento
escolhido, de forma motivadora e com um repertório diversificado.

As aulas podem ser lecionadas individualmente ou  no caso de alguns instrumentos em
grupos de 2 alunos do mesmo nível.

Como há uma disponibilidade limitada para cada classe de instrumento, a prioridade é
sempre dada aos alunos que frequentaram a academia no ano anterior e, de seguida, por
ordem de inscrição. Os horários serão combinados com os professores, em setembro.

O calendário do PaRK Music Academy é igual ao do PaRK IS, respeitando as interrupções
para férias e os feriados. 

As aulas começam a 1 de outubro de 2020 e terminam a 30 de junho de 2021. As semanas
de 14 a 18 e de 21 a 25 de junho destinam-se às apresentações públicas (audições). 

CALENDÁRIO



P a R K  M U S I C  A C A D E M Y

Acoustic Guitar 
Music and movement classes for babies
Piano
Violin

The subjects available for this school year:

 

The main goal for these classes is to allow the students to learn and develop the
specific technique of the chosen instrument, in a motivating way and with a
diversified repertoire.

Classes can be taught individually or in the case of some instruments in groups of
2 students of the same level.

As there is limited availability for each instrument class, priority is always to
students who attended the academy in the previous year and then by registration
order. The timetable will be settled in September.

CALENDAR

The PaRK Music Academy calendar is the same as PaRK-IS, respecting the
interruptions for holidays and holidays.

Classes start on October 1, 2020, and end on June 30, 2021. The weeks 14 to 18 and
21 to June 25 are for presentations (auditions).

INSTRUMENTS   



A Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) é uma organização sem
fins lucrativos que congrega quatro dos mais importantes Conservatórios de
Música da Grã-Bretanha: a Royal Academy of Music (Londres), o Royal College of
Music (Londres), o Royal Northern College of Music (Manchester) e o Royal
Conservatoire of Scotland (Glasgow). 

A ABRSM foi fundada em 1889, tendo vindo a assumir-se como a mais prestigiada
entidade de certificação de competências musicais, operando em mais de 90
países e realizando mais de 600.000 exames de música anualmente.

SOBRE A ABRSM | ABOUT IBRSM

The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) is a non-profit
organisation that brings together four of Britain's most important Conservatories
of Music: the Royal Academy of Music (London), the Royal College of Music
(London), the Royal Northern College of Music (Manchester) and the Royal
Conservatoire of Scotland (Glasgow).

ABRSM was founded in 1889, having come to become the most prestigious entity
for certification of musical skills, operating in more than 90 countries and
conducting more than 600,000 music exams annually.

A S S O C I A T E D  B O A R D  O F  T H E
R O Y A L  S C H O O L S  O F  M U S I C

https://pt.abrsm.org/pt/
https://pt.abrsm.org/pt/


A S S O C I A T E D  B O A R D  O F  T H E
R O Y A L  S C H O O L S  O F  M U S I C

O ABRSM é um sistema de certificação reconhecido internacionalmente que
fornece um sistema de créditos  - Os Exames de Nível 6, 7 e 8 da Associated
Board valem “pontos” para a candidatura de alunos, oriundos de qualquer
parte do mundo, às mais distintas instituições de ensino superior do Reino
Unido, de acordo com o sistema estabelecido pelo Serviço de Admissão a
Universidades e Instituições Privadas de Ensino Superior (UCAS - Universities
and Colleges Admissions Service). 
O ABRSM usa como método uma abordagem muito completa ao estudo do
instrumento - juntando a prática e a teoria de  uma forma muito objetiva.
Todos os alunos têm treino auditivo, leitura, técnica e performance em
conjunto.  
O ABRSM é uma referência no para mapear de maneira eficaz o progresso dos
alunos nos currículos musicais do IGCSE e do IB Diploma.

VANTAGENS DA ABRSM |  ABRSM ADVANTAGES

ABRSM is an internationally recognised certification system that provides a
credit system - The Associated Board's Level 6, 7 and 8 Exams are worth
"points" for applying students from anywhere in the world to the most
distinguished higher education institutions in the UK, in accordance with the
system established by the University Admissions Service and UCAS ( UCAS -
Universities and Colleges Admissions Service).
The ABRSM uses as a method a very complete approach to the study of the
instrument - combining practice and theory in a very objective way. All
students have auditory training, reading, technique and performance together.
ABRSM is a reference in order to effectively map the progress of students in
the musical curricula of the IGCSE and the IB Diploma.



A S S O C I A T E D  B O A R D  O F  T H E
R O Y A L  S C H O O L S  O F  M U S I C

Quantos níveis de certificação existem?
Existem à semelhança do sistema do Conservatório Nacional,  8 níveis de estudo
do instrumento aos quais acresce os níveis ‘ABRSM’ e ‘Performativos de
Ensemble’.

How many certification levels are there?
There are, like the National Conservatory system, 8 levels of study of the
instrument to which the 'ABRSM' and 'Performative ensemble' levels are added.

Como inscrever?
Os alunos que optem pela certificação internacional do ABRSM deverão ser
propostos a exame depois da avaliação feita pelo professor (no final do 1.º
Período) - o aluno poderá realizar exame de qualquer nível até ao Nível 5 sem que
seja necessário efetuar exame dos níveis anteriores. As inscrições para os exames
realizam-se em janeiro e os exames decorrem no mês de maio.

How can I register?
Students who opt for international ABRSM certification should be offered the
exam after the assessment made by the teacher (at the end of the 1st Period) -
the student can take any level exam up to Level 5 without having to take the
previous levels. Registration for the exams takes place in January and the exams
take place in May.

INFORMAÇÕES | INFORMATION



A S S O C I A T E D  B O A R D  O F  T H E
R O Y A L  S C H O O L S  O F  M U S I C

Qual o valor desta certificação?
Para os alunos conseguirem progredir e obter a certificação deverão adquirir dois
manuais (peças e escalas). No início do ano o professor enviará os títulos
necessários.Todos os manuais poderão ser adquiridos AQUI.
O exame anual dependendo do grau tem um custo associado (ver tabela a baixo)
Este valor é pago apenas uma vez no acto de inscrição. 
Qualquer questão deverá enviar um email para parkmusicacademy@park-is.com

What is the fee for this certification?
To allow students to progress and obtain certification, they must purchase two
manuals (parts and scales). At the beginning of the year, the teacher will send the
necessary titles. All manuals can be purchased HERE.
Each exam has a different value (see the table below).  
Any question, please send an email to parkmusicacademy@park-is.com.

INFORMAÇÕES | INFORMATION

Exame
Exam

Valor
Value

Grau 1 | Grade 1 78€

Grau 2 | Grade 2 84€

Grau 3 | Grade 3 87€

Grau 4 | Grade 4 100€

Grau 5 | Grade 5 104€

Grau 6 | Grade 6 121€

Grau 7 | Grade 7 148€

Grau 8 | Grade 8 175€

ABRSM | ABRSM 251€

Performance Assessment 104€

https://shop.abrsm.org/shop/department_list?DeptGroupID=16569
http://park-is.com/
https://shop.abrsm.org/shop/department_list?DeptGroupID=16569
http://park-is.com/


G U I T A R R A
G U I T A R

As aulas de guitarra são individuais ou em grupos de dois ou três alunos. São
aulas que podem ter a duração de 30 ou 60 minutos individuais ou em grupo de
55  minutos.

Para efeitos de inscrição deverão enviar um email para parkmusicacademy@park-
is.com com nome completo do aluno, ano e colégio.

DESCRIÇÃO | DESCRIPTION

Guitar lessons are individual or in groups of two or three students. The duration
of each class is 30 or 60 minutes (individual) or 55 minutes (group lesson).

For registration please sent an email with name, grade and campus.
parkmusicacademy@park-is.com

OPÇÕES | OPTIONS

Modalidade
Type

Duração da Aula
Class Duration

Mensalidade
Monthly Fee

Observações
Observations

30 min
60 min

Individual
Individual

Grupo (2/3)
Group (2/3)

€75
€125

A partir do 1.º Ano
From Grade 1

55 min €61
A partir do 1.º Ano

From Grade 1

Inscrição: €15/ano
Enrolment: €15/year

As aulas de guitarra estão disponíveis depois das aulas a partir das 16h15  
Guitar lessons are available after school starting at 4.15PM 



M Ú S I C A  P A R A  B E B É S
M U S I C  F O R  B A B I E S

Música e Movimento para Bebés! Vamos acordar o corpo, aquecer a voz e
descobrir a música como uma linguagem.
Vamos trilhar um percurso de descoberta dos fenómenos sonoros e, criar
verdadeiros encontros entre a música e a afectividade.
Pequenos concertos para escutar em família 

As sessões de música para bebés e pais acontecem aos sábados de manhã entre
as 10h e as 10h45. No auditório do Park-IS campus Alfragide. Sob marcação.

DESCRIÇÃO | DESCRIPTION

Music and Movement for Babies!! Let's wake up our body, warm up our voice, and
discover music as a language. Let's go and see the magic of sound and create
meetings around music and affectivity.

Music sessions for babies and parents take place on Saturday mornings between
10:00 and 10:45 at Park -IS Auditorium (Alfragide campus). Under appointment.

OPÇÕES | OPTIONS
Modalidade

Type
Duração da Aula
Class Duration

Preço/Sessão
Ticket/session

Observações
Observations

45 min
Concerto
Concert

€15
3 - 36 Meses - Sob

marcação
3 - 36 Months -

Under appointment

15€ Preço por sessão: Bilhete para bebé + 1 acompanhante 
(Segundo acompanhante €5)
€15 One ticket/session - (baby accompanied by a participating adult)
(second accompanied) 5€



P I A N O
P I A N O

As aulas de piano são individuais ou em grupos de dois alunos. São aulas que
podem ter a duração de 30 ou 60 minutos individuais ou em grupo de 55 minutos.

Para efeitos de inscrição deverão enviar um email para parkmusicacademy@park-
is.com com nome completo do aluno, ano e colégio.

DESCRIÇÃO | DESCRIPTION

Piano lessons are individual or in groups of two students. The duration of each
class is 30 or 60 minutes (individual) or 55 minutes (group lesson).

For registration please sent an email with name, grade and campus.
parkmusicacademy@park-is.com

OPÇÕES | OPTIONS

Modalidade
Type

Duração da Aula
Class Duration Mensalidade

Monthly Fee
Observações
Observations

30 min
60 min

Individual
Individual

Grupo (2)
Group (2)

€75
€125

A partir do 1.º Ano
From Grade 1

55 min €61
A partir do 1.º Ano

From Grade 1

Inscrição: €15/ano
Enrolment: €15/year

As aulas de piano estão disponíveis depois das aulas a partir das 16h15  
Piano lessons are available after school starting at 4.15PM 



V I O L I N O
V I O L I N

As aulas de violino são individuais ou em grupos de dois alunos. São aulas que
podem ter a duração de 30 ou 60 minutos individuais ou em grupo de 55 minutos.

Para efeitos de inscrição deverão enviar um email para parkmusicacademy@park-
is.com com nome completo do aluno, ano e colégio.

DESCRIÇÃO | DESCRIPTION

Violin lessons are individual or in groups of two students. The duration of each
class is 30 or 60 minutes (individual) or 55 minutes (group lesson).

For registration please sent an email with name, grade and campus.
parkmusicacademy@park-is.com

OPÇÕES | OPTIONS

Modalidade
Type

Duração da Aula
Class Duration

Mensalidade
Monthly Fee

Observações
Observations

30 minIndividual
Individual

Grupo (2)
Group (2)

A partir do 1.º Ano
From Grade 1

55 min A partir do 1.º Ano
From Grade 1

€75

€125

Inscrição: €15/ano
Enrolment: €15/year

As aulas de violino estão disponíveis depois das aulas a partir das 16h15  
Violin lessons are available after school starting at 4.15PM




