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Centro Oficial da RSL AWARDS
em Portugal
A JAHAS - RockSchool Porto é o centro oﬁcial
da RSL Awards (Rockschool) em Portugal e a escola pioneira na implementação da formação especializada em

Let´s Rock

Guitarra Elétrica

60 minutos

Iniciação Musical

45 minutos

Combo

60 minutos

Guitarra Acústica
Baixo

A JAHAS privilegia na sua oferta educa5va a for-

Bateria

ma5vas, como o Teatro Musical e a Dança.

Piano

A nossa escola é reconhecida como um centro de
cer5ﬁcação de excelência, contando com uma equipa

Canto

de grandes proﬁssionais.

Debut

RSL

Awards

(RockSchool, lda) foi fundada em 1991, vocacionada

cos de pop/rock. A sua me-

Instrumento

45 minutos

Iniciação Musical

45 minutos

Combo

60 minutos

Nível 1 (Grau 1, 2 e 3)

Porquê escolher a RockSchool Porto?
A Rockschool Porto oferece cursos de música direcionados para músicos contemporâ-

Jazz, Blues e Funk.

60 minutos (50+10)

programas

Unidades Complementares

50 minutos

pop/rock, a RSL enriqueceu

Combo

60 minutos

a sua oferta educa5va com

para

músicos

novos programas - Teatro

Instrumento

60 minutos (50+10)

Unidades Complementares

2x50 minutos

Combo

60 minutos

Musical e Dança.
As qualiﬁcações da RockSchool são reconhecidas
pelo Quadro Europeu de

O nosso trabalho, para além da formação especíﬁca no instrumento e teoria musical,
Nível 3 (Grau 6, 7 e 8)

Qualiﬁcações (QEQ).

mas conhecidos, como também a criação de temas originais. Ao longo da sua formação, os

Instrumento

60 minutos (50+10)

alunos terão a oportunidade de mostrar o seu trabalho em diferentes contextos.

Unidades Complementares

2x50 minutos

Combo

60 minutos

Na JAHAS privilegiamos uma estreita relação entre professor e aluno, explorando ao

pertório Pop, Rock, Metal,

Instrumento

neos.

assenta também na formação de bandas, fomentando não apenas a interpretação de te-

todologia é baseada em re-

Em 2015, para além dos

Nível 2 (Grau 4 e 5)

máximo o seu potencial.

A

para a cer5ﬁcação de músi-

Pop/Rock.

mação em música contemporânea e em Artes Perfor-

Instrumento*

*Aulas de conjunto (2 a 4 alunos)

