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ANO LETIVO 2021/2022  
AVISO 

 

RECEÇÃO AOS NOVOS 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 17 de setembro de 2021, com o cumprimento integral do horário, que será enviado para cada 

Encarregado de Educação, através do email horarios@conservatoriodemusicadoporto.pt 

Mais se informa que as aulas de Instrumento terão início no dia 1 de outubro. 

Para os novos alunos (1.º, 5.º e 10.º Anos) será realizada uma receção no dia 16 de setembro, de 

acordo com o seguinte calendário: 

Receção aos novos alunos 

16 de setembro de 2021 

Turmas Horário Sala/Espaço 

1.º A  9:00H  Sala 0.08 

5.º A   10:00H  Sala 0.08  

5.º B   11:00H  Sala 0.08 

10.º A 12:00H Sala 0.08 

 

Estas sessões, tendo em conta as necessárias medidas de segurança relacionadas com a COVID 19, são 

organizadas da seguinte forma: 

• Os novos alunos podem ser acompanhados apenas por um dos pais (Encarregado de Educação). 

• A entrada para as sessões é feita pela entrada do piso -2, através do portão lateral da escola, com 

acesso pela Rua Instituto de Cegos S. Manuel. 

• É obrigatório o uso de máscara em todo o recinto escolar para pais e para alunos a partir do 5º ano 

de escolaridade, sendo fortemente recomendado para os alunos do 1.º Ano.  

• É obrigatório manter o distanciamento físico mínimo de 1 m, sempre que possível. 

• Na entrada na escola é feita a higienização das mãos de alunos e pais, com solução antisséptica 

de base alcoólica (SABA). 

• A orientação na entrada e a verificação do uso correto de máscara é feita por um Assistente 

Operacional.  

Mais se informa que o Plano de Contingência e Ação em vigor, com todas as medidas de segurança, 

as normas de funcionamento e os procedimentos a seguir por toda a comunidade escolar, pode ser 

consultado no site. 

 

Conservatório de Música do Porto, 6 de setembro de 2021 

 

O Diretor 

_________________________ 

(António Moreira Jorge) 
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ANO LETIVO 2021/2022 

AVISO 
 

Regimes Articulado e Supletivo 

 

Início das Atividades Letivas  

  
As aulas dos regimes articulado e supletivo terão início no dia 1 de outubro de 2021 e a afixação 

das turmas e dos horários será no dia 30 de setembro. 

 
 

Recolha de horários da Escola de Ensino Geral 

14 a 17 de setembro de 2021 

 
Para a constituição de turmas e elaboração de horários dos alunos dos regimes articulado e 

supletivo e no sentido de optimizar uma melhor articulação, os alunos/encarregados de educação 

destes regimes têm que enviar para o email horarios@conservatoriodemusicadoporto.pt , entre 

14 e 17 de setembro de 2021, o horário autenticado da escola de ensino geral, sendo que 

apenas este releva para o efeito pretendido. 

 

Junto com o horário deve ainda indicar o seguinte: 

• Nome completo e n.º de processo do aluno. 

• Regime de frequência (articulado/supletivo). 

• Identificação da escola do ensino geral. 

• Tempo estimado de deslocação até ao Conservatório. 
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