INFORMAÇÃO
INÍCIO DO ANO LETIVO 2018/2019

ALUNOS DO REGIME ARTICULADO – DIA 17 DE SETEMBRO
ALUNOS DO REGIME SUPLETIVO – DIA 3 DE OUTUBRO
ALUNOS DOS CURSOS DE INICIAÇÃO – DIA 3 DE OUTUBRO

Dia 1 de outubro a partir da 15h00 serão afixados os
horários dos alunos do Regime Supletivo no átrio da
Escola
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ALUNOS DO REGIME ARTICULADO – EACMC/EBSQF
1. Os alunos do Regime Articulado das turmas do 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,
10º, 11º e 12º Ano de Escolaridade (Dança e Música), a funcionar
na EBSQF, terão a receção aos novos alunos de acordo com o
calendário afixado pela EBSQF. Nesse dia, tomarão conhecimento
do horário do Conservatório nos painéis da EACMC.
2. Os alunos acima referidos iniciam as aulas no dia 17 de Setembro
(segunda-feira).

ALUNOS DO REGIME SUPLETIVO
1. Poderão consultar, a partir do dia 14 de Setembro, no átrio do
Conservatório

ou

na

página

eletrónica

do

Conservatório

(www.conservatoriomcoimbra.pt), as turmas disponíveis para Formação
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Musical (Básico e Secundário), Coros, História da Cultura e das Artes e
Análise e Técnicas de Composição.
2. Nos dias 22 Setembro (Sábado) das 9H30 às 13H00 (no
Conservatório de Música de Coimbra) haverá lugar à marcação dos
horários nas turmas escolhidas de acordo com as regras indicadas nos
painéis do Conservatório. Esta marcação far-se-á presencialmente e
por ordem de chegada.
3. Os horários de Instrumento serão marcados posteriormente pelos
professores.
4. No dia 1 de outubro (a partir das 15h00) serão afixados todos os
horários de Instrumento dos alunos do Regime Supletivo bem como,
alguns horários de Classes de Conjunto.
5. O início do ano letivo para todos os alunos do Regime Supletivo
será no dia 3 de outubro.
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ALUNOS DO CURSO DE INICIAÇÃO / MÚSICA
1. Os horários do Curso de Iniciação / Música são realizados pela
Comissão de Horários da EACMC não havendo lugar à marcação
dos mesmos pelos encarregados de educação dos alunos do
Curso de Iniciação de Música.
2. As turmas definitivas de Formação Musical e de Coro serão
afixadas nos painéis da escola no dia 14 de setembro.
3. Os encarregados de educação deverão entregar o horário
autenticado da escola dos seus educandos, na comissão de
horários (1º piso), de 14 a 20 de setembro.
4. Os horários do Instrumento serão marcados pelos professores.
5. No dia 1 de outubro (a partir das 15h00) serão afixados todos os
horários de Instrumento dos alunos do Curso de Iniciação.
6. O início do ano letivo - dia 3 de outubro.

ALUNOS DO CURSO DE INICIAÇÃO / DANÇA
1. As turmas definitivas do Curso de Iniciação / Dança serão
afixadas nos painéis da escola no dia 14 de setembro.

2. O início do ano letivo - dia 3 de outubro.
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ALUNOS DO CURSO SECUNDÁRIO DE CANTO

1. Os alunos matriculados no Curso Secundário de Canto não têm
de vir marcar horário na disciplina de Formação Musical. Os
horários das turmas são definidos e afixados nos painéis da
escola, bem como disponibilizados na página eletrónica do
Conservatório (www.conservatoriomcoimbra.pt), a partir do dia 14
de setembro.
2. Os alunos do Curso Secundário de Canto frequentarão a Classe
de Conjunto Coro Secundário, Coro de Câmara ou Estúdio de
Ópera de acordo com determinação do Departamento Curricular
de Canto e Línguas.
3. A marcação dos horários de Coro de Câmara, Estúdio de Ópera,
Italiano e Alemão é feita em reunião com os professores das
disciplinas em data a anunciar posteriormente.
Coimbra, 10 de setembro de 2018
Assinado de forma digital
MARIA JOSÉ
por MARIA JOSÉ PONTES
PONTES GOMES GOMES NOGUEIRA
Dados: 2018.09.11
NOGUEIRA
11:40:14 +01'00'

Maria José Nogueira (Diretora)
5

