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Divulgação de Horários – Regime Supletivo
Iniciação, Básico e Secundário (Dança e Música)
HORÁRIOS - ANO LETIVO 2022/23

Os horários serão divulgados no dia 06 de outubro’22 a partir das 15.00h.
A divulgação dos horários terá em consideração os pontos que se seguem e para os quais se solicita a melhor
atenção.

MÚSICA
1. Iniciação (Aveiro e Estarreja)
Os horários foram elaborados tendo em consideração as informações que os Enc. de Educação entregaram
nos períodos para a receção dos horários escolares. Reitera-se que, para efeitos de construção de horários
no Conservatório, apenas são considerados os horários escolares dos alunos. Atividades extracurriculares não
são consideradas para o efeito.
A divulgação dos horários é feita para a todas as disciplinas do plano de estudos (Instrumento/Atelier,
Iniciação Musical e Classes de Conjunto).
A identificação dos alunos é feita através do código alfanumérico que foi entregue no dia da receção dos
horários escolares. No caso de o Enc. de Educação ter perdido o código deverá entrar em contacto através
do e-mail: horarios2223@cmacg.pt
Eventuais pedidos de revisão de horário devem ser requeridos até às 17.00h do dia 10 de aoutubro’22 Para o
efeito, tem de ser preenchido formulário próprio nos serviços de administração escolar (horário de
atendimento ao público: 2.ª a 6.ª – 09.00h – 12.15h / 14.00h – 17.00h). Nos pedidos de revisão de horário
tem de constar a justificação para o efeito.
A iniciação terá o seguinte funcionamento (1 tempo letivo [tl] = 45 min.):

•

Turmas: 1 tl de Iniciação Musical e 1 tl de Classes de Conjunto (coro) ou 2tl (orquestra);

•

Instrumento/Ateliê: 1 tl por semana.

2. Básico (Aveiro)
Os horários foram elaborados tendo em consideração as informações que os Enc. de Educação entregaram
nos períodos para a receção dos horários escolares. Reitera-se que, para efeitos de construção de horários
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no Conservatório, apenas são considerados os horários escolares dos alunos. Atividades extracurriculares não
são consideradas para o efeito.
A divulgação dos horários é feita para a todas as disciplinas do plano de estudos (Instrumento, Formação
Musical e Classes de Conjunto).
A identificação dos alunos é feita através do código alfanumérico, que foi enviado para o e-mail institucional
do aluno (alunos que já frequentam o conservatório, e-mail que consta na matrícula do aluno, para os novos
alunos). No caso de o Enc. de Educação não ter recebido o código deverá entrar em contacto através do email: horarios2223@cmacg.pt
Eventuais pedidos de revisão de horário devem ser requeridos até às 17.00h do dia 10 de aoutubro’22. Para
o efeito, tem de ser preenchido formulário próprio nos serviços de administração escolar (horário de
atendimento ao público: 2.ª a 6.ª – 09.00h – 12.15h / 14.00h – 17.00h). Nos pedidos de revisão de horário
tem de constar a justificação para o efeito.
O curso básico terá o seguinte funcionamento (1 tempo letivo [tl] = 45 min.):

•

Turmas: 2 tl de Iniciação Musical e 3 tl de Classes de Conjunto

•

Instrumento: 2 tl por semana, podendo um dos tempos ser partilhado

3. Secundário
Os horários foram elaborados tendo em consideração as informações que os Enc. de Educação entregaram
nos períodos para a receção dos horários escolares. Reitera-se que, para efeitos de construção de horários
no Conservatório, apenas são considerados os horários escolares dos alunos. Atividades extracurriculares não
são consideradas para o efeito.
A divulgação dos horários é feita as disciplinas do plano de estudos, nas quais os alunos se matricularam.
A identificação dos alunos é feita através do código alfanumérico, que foi enviado para o e-mail institucional
do aluno (alunos que já frequentam o conservatório, e-mail que consta na matrícula do aluno, para os novos
alunos). No caso de o Enc. de Educação não ter recebido o código deverá entrar em contacto através do email: horarios2223@cmacg.pt
Eventuais pedidos de revisão de horário devem ser requeridos até às 17.00h do dia 10 de aoutubro’22. Para
o efeito, tem de ser preenchido formulário próprio nos serviços de administração escolar (horário de
atendimento ao público: 2.ª a 6.ª – 09.00h – 12.15h / 14.00h – 17.00h). Nos pedidos de revisão de horário
tem de constar a justificação para o efeito.

Av.ª Artur Ravara, 3810-096 Aveiro – Telf. (+351) 234 378 770 – servicos.administrativos@cmacg.pt

2

DGEstE – Direção de Serviços do Centro

404196

DANÇA
4. Iniciação (Aveiro e Estarreja)

Os horários foram elaborados tendo em consideração as informações que os Enc. de Educação entregaram
nos períodos para a receção dos horários escolares. Reitera-se que, para efeitos de construção de horários
no Conservatório, apenas são considerados os horários escolares dos alunos. Atividades extracurriculares não
são consideradas para o efeito.
A divulgação dos horários é feita para a todas as disciplinas do plano de estudos (Instrumento/Atelier,
Iniciação Musical e Classes de Conjunto).
A identificação dos alunos é feita através do código alfanumérico, que foi enviado para o e-mail institucional
do aluno (alunos que já frequentam o conservatório, e-mail que consta na matrícula do aluno, para os novos
alunos). No caso de o Enc. de Educação não ter recebido o código deverá entrar em contacto através do email: horarios2223@cmacg.pt
Eventuais pedidos de revisão de horário devem ser requeridos até às 17.00h do dia 10 de outubro’22. Para o
efeito, tem de ser preenchido formulário próprio nos serviços de administração escolar (horário de
atendimento ao público: 2.ª a 6.ª – 09.00h – 12.15h / 14.00h – 17.00h). Nos pedidos de revisão de horário
tem de constar a justificação para o efeito.
A iniciação terá o seguinte funcionamento:

•

Turmas: 2 tl de Dança Clássica e 1 tl Dança Criativa;

Aveiro, 06 de outubro de 2022
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