
1 Curso Geral EMMA 
O curso Livre de instrumentista em música moderna da EMMA é um dos mais exigentes Curso de especialização 

em Música Moderna existente em Portugal. A sua finalização significa ter atingido um nível muito elevado de 

competências que preparam o músico ao nível profissional e para poder integrar com facilidade ciclos de 

estudos superiores. 

Instrumentos Disponíveis: Todos 

Idade: apartir dos 8 

Inscrição: Setembro (Entrada Imediata) Resto do Ano (Sujeito a Vaga) 

Instrumentos 

Guitarra | Voz | Piano | Bateria | Saxofone | Violino | Outros 

Plano Pedagógico 

Inspirado em Berklee & ICMP 

Aulas Disponíveis: 

Aulas em Turma 

Aula Individual 

Aulas Online 

 

 
Teoria Musical & Treino Auditivo 

Módulo Gratuito 



Ritmos Aplicados 

Módulo Gratuito 

Combo 

Módulo Adicional 

Coro 

Módulo Gratuito 

Destinatários 
As sessões de instrumento em turma ou individuais são destinados a jovens e adultos que procuram soluções de aprendizagem de elevada 

qualidade independentemente das capacidades e conhecimentos musicais. 

Este curso é destinado a músicos que fazem a opção de dedicar uma parte do seu dia à música, e que pretendem perseguir o objetivo de se 

tornarem bons executantes de musica moderna, mas também a todos que independentemente da idade e conhecimento musical desejem atingir 

esse mesmo objetivo. 

Admissão 
Porque as turmas são homogéneas, a admissão a este curso carece de audição prévia para melhor colocação do aluno. 

Método 
O nosso método é totalmente pensado e organizado pedagógicamente por técnicos com qualificações internacionais e por isso com resultados 

inegavelmente muito superiores a outros “locais, centros e academias” que ministram as aulas “em grupos” não homogéneos e sem planeamento 

pedagógico em sessões realizadas por pessoal não qualificado nem certificado. O nosso leque de docentes e formadores é constituído por 

profissionais com licenciaturas, mestrados em música, detentores de elevadas qualificações nacionais e internacionais, compositores, songwriters 

editados, músicos de bandas e artistas nacionais de grande calibre e com certificações pedagógicas validadas. Saiba mais! 

www.emma-actividades-musicais.pt     Todos os direitos reservados 
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