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Excelência
reconhecida no
ensino da Música

A ESML apresenta-se, no panorama nacional
e internacional, como uma das principais
escolas de referência, cumprindo a sua
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técnica, tecnológica e científica, ao mais alto
nível, de profissionais na área da Música.
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Visite-nos em www.esml.ipl.pt

OFERTA FORMATIVA
1º CICLO

2º CICLO

LICENCIATURA EM MÚSICA
Variante de Composição, Direcção e
Formação Musical
Composição
Direcção de Orquestra de Sopros
Direcção Coral e Formação Musical
Variante de Execução
Instrumentos de Arco, Sopro e
Percussão
Música Antiga
Piano
Órgão
Canto
Cordas Dedilhadas
Variante de Jazz

MESTRADO EM MÚSICA

LICENCIATURA EM TECNOLOGIAS
DA MÚSICA
LICENCIATURA EM MÚSICA NA
COMUNIDADE
(em parceria com a Escola Superior de
Educação de Lisboa)

Áreas de Especialização:

Instrumento
Canto
Composição
Direcção Geral
Formação Musical
Jazz
MESTRADO EM ENSINO DE MÚSICA
(confere habilitação profissional
para a docência)
Áreas de Especialização:

Instrumento
Canto
Composição
Direcção Coral
Formação Musical
Jazz
Campus de Benfica do IPL
1500-652 Lisboa
213224949
www.esml.ipl.pt
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