ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE

ANO LETIVO 2019/2020

RECEPÇÃO AOS ALUNOS E INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS
Regime Integrado

Informa-se a comunidade escolar que as atividades letivas dos alunos do Regime Integrado têm
início no dia 13 de setembro de 2019.
Informa-se ainda que a recepção aos novos alunos (1.º, 5.º e 10.º Anos) será feita no dia 12
de setembro, de acordo com o quadro em anexo.
A recepção a estes alunos será feita no auditório, aos Alunos e seus Encarregados de
Educação.
As atividades de recepção do dia 12 serão apenas no período da manhã, não havendo por isso
serviço de cantina, que iniciará no dia 13.
No dia 13, as atividades letivas decorrerão em pleno, para todos os alunos do regime integrado,
de acordo com os horários de cada turma, que serão afixados brevemente.

Turmas

Horário

Sala/Espaço

5º A e 5º B

9:00H

Auditório

1º A

10:30h

Auditório

10º A

12:00h

Auditório
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O Diretor
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(António Moreira Jorge)
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ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE

ANO LETIVO 2018/2019

INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS
Regimes Articulado e Supletivo

Recolha de horários da Escola de Ensino Geral
16 e 17 de setembro de 2019
Anos/Graus

Horas

Salas

Todos

9:00 – 20:00H

Sala Polivalente do Piso 0

Para a constituição de turmas e elaboração de horários dos alunos do regime articulado e supletivo
e no sentido de proporcionar uma melhor articulação, os alunos/encarregados de educação de
todos os anos/graus destes regimes têm que entregar, dentro do período acima indicado, a ficha de
recolha de horários (disponibilizada no Conservatório) junto com o horário autenticado da
escola de ensino geral, sendo que apenas este horário releva para o efeito pretendido.
Para tal, devem dirigir-se, dentro das datas e horários acima indicados, à sala polivalente do Piso
0, onde estarão professores da Formação Vocacional, divididos pelos diferentes graus de
Formação Musical, para a recolha das referidas fichas e dos horários.
As datas de afixação das turmas e dos horários do articulado e supletivo, assim como do início de
aulas destes regimes, serão anunciadas oportunamente.
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