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Bem Vindo à
RockSchool Porto
A RockSchool Porto é o centro oficial da RSL Awards
(rockschool) em Portugal e a escola pioneira na
implementação da formação especializada em música
contemporânea no nosso país.
Ao longo dos anos temos aperfeiçoado e desenvolvido
métodos que vão de encontro às necessidades e ao
potencial de cada aluno, garantindo que o ensino que
oferecemos é único e personalizado no panorama
nacional. Os nossos professores são profissionais
reconhecidos na sua área e empenhados na
aprendizagem e evolução dos alunos.
Para além da certificação da RSL Awards, a RockSchool
Porto conta também com a certificação da DGERT (Cod.
C2669) e, em 2019, foi reconhecida como centro de
qualificação vocacional (Vocational Qualifications, Cod.
1251). As qualificações vocacionais permitem ao aluno
adquirir os conhecimentos e as competências
necessárias para integrar a indústria profissional ou para
se candidatar ao ensino superior.
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RockSchool Porto

MÚSICA
Nos cursos de música da RockSchool é oferecido um ensino
personalizado e dinâmico, fornecendo os conhecimentos técnicos
e teóricos necessários a um músico completo. Ao longo da
formação serão estudados vários géneros musicais, o que
permitirá desenvolver uma compreensão mais ampla e abrangente
do instrumento.

PLANOS
PREMIER (6-7 ANOS)
Instrumento

30 minutos

F. Complementar

45 minutos

Combo

60 minutos

DEBUT
Instrumento

45 minutos

F. Complementar

60 minutos

Combo

60 minutos

NÍVEL 1, 2 E 3
Instrumento

60 minutos

O ensino de instrumento individual é altamente especializado e

F. Complementar

60 minutos

adaptado para servir as necessidades técnicas e criativas de cada

Combo

60 minutos

aluno.
Na componente teórica, denominada de formação complementar,
serão explorados temas como improvisação, composição, escrita e
colaboração.

LIVRE
Instrumento

30 minutos

Instrumento

45 minutos

Instrumento

60 minutos

CERTIFICAÇÃO

Para além da formação no instrumento e da carga teórica, há
também uma ênfase nas tecnologias e equipamentos modernos:
plataformas de gravação, efeitos, software de notação e outras
ferramentas.

RSL Awards

CRÉDITOS UCAS
Os exames dos graus 6, 7 e 8 atribuem até 30
créditos UCAS no final da formação, essenciais
para prosseguir no ensino superior.

MAIS INFO:

Através de workshops, masterclasses e atuações ao vivo, o aluno

https://www.rslawards.com/about-us/ucas-points/

será orientado na criação de projetos independentes.
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PRODUÇÃO
MUSICAL

DURAÇÃO
2 Anos (600 horas)

ÁREA
[213] Audiovisuais e Produção dos
Media

REGIME
Part-Time

METODOLOGIA
Se queres ser produtor musical ou simplesmente melhorar o teu
conhecimento de técnicas de produção, então temos o curso
certo para ti. Tal como em todos os programas da RSL Awards, o
rigor académico e a relevância na indústria são cruciais e o curso
de Produção Musical não é exceção.
Este curso de dois anos é destinado a quem se quer envolver na
música de uma forma criativa. Aqui poderás explorar a escrita e
gravação de canções, a ligação entre som e imagem, a produção
de música eletrónica ou a criação de um beat. Percorrerás o teu
próprio caminho para chegares ao teu master final.
Poderás contar com a presença de produtores, engenheiros,
compositores, artistas e educadores extremamente respeitados
de diversas áreas para te inspirarem e te guiarem neste percurso.
Durante o curso terás acesso às melhores ferramentas e
conhecimentos mais atuais para que tenhas a oportunidade de
desenvolver o teu estilo e transformar a tua paixão pela música

Presencial

PÚBLICO-ALVO
Maiores de 16 Anos

CERTIFICAÇÃO
RSL Awards e DGERT

INÍCIO
Outubro de 2021

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Produtor Musical
Compositor / Arranjador
Sound Design
Técnico de Mixing e Mastering

REQUISITOS DE ADMISSÃO
9º Ano de Escolaridade
Entrevista onde o candidato
deve demonstrar as suas
motivações e aptidões

numa carreira profissional.
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MÚSICA
ELETRÓNICA

DURAÇÃO
1 ano (360 horas)

REGIME
Part-Time

METODOLOGIA
Presencial

PÚBLICO-ALVO
Maiores de 16 Anos

CERTIFICAÇÃO
DGERT

INÍCIO
Outubro de 2021

SAÍDA PROFISSIONAIS
Engenharia de Mistura

Quer nunca tenhas composto nenhuma música ou até já tenhas
produções próprias com softwares de produção musical, este
curso vai fazer um jumpstart à tua carreira no mundo da música
eletrónica. Além de noções básicas de teclado e teoria musical,
irás ter acesso a todas as técnicas mais avançadas de produção de
música eletrónica, assim como aprender a colocar as tuas
produções no mercado e apresentar-te ao vivo.
A música eletrónica é cada vez mais uma área incontornável da
música, seja na produção como artista independente, para outros
artistas ou para televisão, cinema e novos média. O foco do ensino
será no individualismo de cada aluno, explorando assim a sua

Masterização
Produção Musical
Produtor/Compositor
de Música Eletrónica
Consultadoria, Educação
Gerente de Estúdio
Executivo de editora
discográfica
DJ
Design Sonoro

REQUISITOS DE ADMISSÃO
9º Ano de Escolaridade
Entrevista onde o candidato
deve demonstrar as suas
motivações e aptidões.

criatividade com recurso às técnicas aprendidas.
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TEATRO
MUSICAL

PLANOS
PREMIER (6-7 ANOS)
Introdução ao
Teatro Musical

60 minutos

DEBUT (8-9 ANOS)
Expressão Dramática

60 minutos

Dança

60 minutos

NÍVEL 1 (10-11 ANOS)
Interpretação/Voz

90 minutos

Dança

60 minutos

NÍVEL 2 (12-15 ANOS)

O Teatro Musical resulta da combinação de três áreas artísticas:
Teatro, Dança e Música. Desde o início da sua existência que esta é

Interpretação

90 minutos

Dança

60 minutos

Coro de Musicais

60 minutos

NÍVEL 3 [FOUNDATION]
(MAIORES DE 16 ANOS)

uma arte muito apreciada pelo público em geral. Ao aliar a dança e

Interpretação

90 minutos

a música à representação, o teatro musical permite ao espectador

Dança

90 minutos

experienciar novas sensações.

Coro/Projeto

90 minutos

Canto (Opcional)

60 minutos

A formação em Teatro Musical da RockSchool Porto tem como
objetivo formar intérpretes completos nas três áreas deste género
teatral – Interpretação, Dança e Canto – de forma a usá-las em
conjunto.

NOTA: Após a conclusão com aproveitamento
positivo no ano Foundation, o aluno poderá
prosseguir para o Curso Especializado em Teatro
Musical.

CERTIFICAÇÃO
RSL Awards

CRÉDITOS UCAS

Para além disso, o teatro musical pode desempenhar um papel

Os exames dos graus 6, 7 e 8 atribuem até 30

muito importante na formação do indivíduo. A prática de

para prosseguir no ensino superior.

disciplinas

artísticas

permite

um

desenvolvimento

de

competências relacionais, comunicacionais e comportamentais,

créditos UCAS no final da formação, essenciais

MAIS INFO:
https://www.rslawards.com/about-us/ucas-points/

trazendo vários benefícios a quem as pratica.
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MÚSICA
MODERNA

DURAÇÃO
2 Anos (570 horas)

CÓDIGO QUALIFICAÇÃO [VQ]
600 / 6613 / 1

ÁREA [DGERT]

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

[212] Artes do Espetáculo

CRÉDITOS
O curso de Música Moderna - Nível 3 caracteriza-se por ser mais

95

intensivo, oferecendo a possibilidade de uma experiência de
ensino mais completa e personalizada. Nesta formação, os alunos
poderão adquirir competências e conhecimentos necessários para
integrar o mercado profissional ou ingressar no ensino superior.

REGIME
Part-Time

METODOLOGIA
Presencial

O “Subsidiary Diploma for Music Practitioners” oferece uma
formação

prática

em

diferentes

disciplinas,

tais

como

performance, produção musical, técnicas de ensaio, composição,
teoria musical, indústria musical, entre outros, essenciais para um
futuro percurso profissional.
Este curso atribui créditos UCAS no final da formação e equivale a

PÚBLICO-ALVO
Maiores de 16 Anos

CERTIFICAÇÃO
RSL Awards e DGERT

INÍCIO
Outubro de 2021

2 níveis A no caso de o candidato querer prosseguir os estudos em
Inglaterra.
Na RockSchool Porto há a oportunidade de aprender num
ambiente criativo e colaborar com músicos profissionais em vários
contextos, desenvolvendo habilidades que serão materializadas
em apresentações que ocorrerão em diversos âmbitos, criando

REQUISITOS DE ADMISSÃO
9º Ano de Escolaridade
Grau mínimo de instrumento:
5º Grau
Entrevista/Audição, onde o
candidato deve demonstrar as
suas motivações e aptidões.

assim fortes ligações à indústria.
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TEATRO
MUSICAL

DURAÇÃO
1 Ano (260 horas)

CÓDIGO QUALIFICAÇÃO [VQ]
601 / 8201 / 5

ÁREA [DGERT]

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

[212] Artes do Espetáculo

O Teatro Musical resulta da combinação de três áreas artísticas:
Teatro, Dança e Música. Desde o início da sua existência que esta é
uma arte muito apreciada pelo público em geral. Ao aliar a dança e
a música à representação, o teatro musical permite ao espetador
experienciar novas sensações.

REGIME
Part-Time

METODOLOGIA
Presencial

PÚBLICO-ALVO

O curso Level 3 Extended Certificate in Creative and Performing
Arts foi concebido para dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessários para uma progressão no acesso ao
ensino superior na área das artes do espetáculo, nomeadamente
em Teatro Musical.

Maiores de 16 Anos

CERTIFICAÇÃO
RSL Awards e DGERT

INÍCIO
Outubro de 2021

Durante a formação, os alunos vão explorarar e desenvolver a sua
criatividade,

enquanto

adquirem

ferramentas

técnicas

e

conteúdos específicos nas áreas da representação, dança e canto.
Para além disso, os formandos terão contacto com a indústria
criativa

nacional

e

internacional

através

de

workshops,

masterclasses e visitas de estudo. A estrutura rigorosa e a
certificação exigente conferem ao curso o reconhecimento

REQUISITOS DE ADMISSÃO
9º Ano de Escolaridade
Conclusão do ano Foundation
com aproveitamento positivo
ou audição de Interpretação,
Dança e Canto onde o
candidato deve apresentar as
suas aptidões.

esperado.
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RockSchool Porto
Rua João de Deus, 339
4100-461 Porto
Portugal
+351 226 095 815
jahas@rsp.edu.pt
www.rockschoolporto.pt
/rockschoolporto

