
 

Circular n.º 1 – 2017/2018 
Destinatários: 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Conservatório de Música da Bairrada | Escola de Artes da Bairrada 
Rua Jaime Pato, n.º 8 | 3770-410 Troviscal (OBR)  
Tel +351 234 752 648 | Fax +351 234 758 551 | www.escolartes.com | direc@escolartes.com  

 

NOTA PRÉVIA: A ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA (EAB) PASSARÁ A USAR O NOME 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA BAIRRADA (CMB) 

INFORMAÇÕES PARA INÍCIO DE ANO LETIVO 2017-2018 
1. Comunique-nos a disponibilidade. 

Para quem? Alunos de Iniciação, Básico Supletivo e Secundário Supletivo (todos menos os alunos do ensino 
articulado) 

Fazer o quê? Enviar horário da escola regular + indicação do tempo de transporte até ao CMB para 
daniela@escolartes.com, ou entregar na secretaria do CMB. 

Quando? Até dia 13 de setembro. 

Nota: Quem não nos fizer chegar essa informação sujeitar-se-á às disponibilidades horárias que sobrarem depois da 
elaboração de todos os outros horários. 

 
2. Receção a alunos e encarregados. 

Para quem? Para todos os alunos e encarregados interessados. 

O quê? Atividades artísticas (para alunos, no auditório) em simultâneo com sessões de esclarecimento (para 
encarregados, na sala 1). 

Atividades artísticas: 

Dia 14 – WarmUp – Atividade interativa - Prof. Bruno Estima 

Dia 15 - Filme Mudo com Música ao Vivo – Prof. Nuno Caçote 

Quando? Dias 14 e 15 de setembro das 18h às 19h (convidamos os alunos a participar atividades artísticas dos 
dois dias) 

 
3. Informação de horários e resolução de problemas 

Para quem? PARA TODOS ENCARREGADOS, OU QUALQUER PESSOA QUE OS REPRESENTE. 

A PARTIR DE DIA 15 DE SETEMBRO 

Estarão afixados os horários e listas de alunos das disciplinas de turmas (Formação Musical, Coro, Análise e 
Técnicas de Composição e Dança), serão publicados no site www.escolartes.com e tentaremos enviar para os 
encarregados por email.  

Estará disponível também uma folha de horário em branco que deverá preencher. Essa folha será 
indispensável para fazer a marcação do horário de instrumento.  
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COMO PROCEDER: 

Procure o nome do aluno nas listas de turmas que estão publicadas, verifique os horários e anote-os na folha 
de horário, verifique se tem alguma impossibilidade. 

Nota 1 (Alunos de Música):  

Carga horária semanal de Formação Musical: 1x45m para Iniciação; 3x45m para Básico; 2x45m para secundário) 

Carga Horária semanal de Classes de Conjunto: 1x45m para Iniciação; 2x45m para os restantes. 

À partida todos os alunos estarão integrados numa classe de conjunto de Coro. No entanto, a partir do 3.º grau/7.º ano 
de escolaridade, quem quiser, poderá pedir para mudar para outra classe. Haverá uma folha de inscrição para cada classe 
sem ser coro com o horário respetivo, no dia 18 de setembro.  

Nota 2 (Alunos de DANÇA):  

Se, após verificar os horários das turmas, não tem nenhum problema a comunicar, pode passar ao ponto 4. 

DIA 18 de SETEMBRO 

Das 17h30 às 19h00 – FORMAÇÃO MUSICAL, CLASSES DE CONJUNTO E DANÇA 

Só para quem tem problemas com os horários propostos - estarão disponíveis os professores de 
Formação Musical e Dança para resolução de problemas com horários de turma. 

Das 18h00 às 19h00 – REUNIÃO DO SECUNDÁRIO/COMPLEMENTAR (Análise e Técnicas de Composição e 
História da Cultura e das Artes) 

Só para alunos do Secundário - Deverão comparecer todos os alunos do ensino secundário, para 
resolução de problemas específicos deste ciclo de ensino. Mesmo que todas as propostas sejam do seu 
acordo, compareça, pois poderemos necessitar da sua informação para mudar um horário de turma. 

NOTA IMPORTANTE – CUMPRA O HORÁRIO DA REUNIÃO (18H00), POIS ASSIM QUE AS PESSOAS PRESENTES 
CHEGUEM A ACORDO COM O HORÁRIO, ELE PODERÁ SER FECHADO E NÃO É SIMPÁTICO REFAZER TUDO POR 
CAUSA DE QUEM CHEGA ATRASADO. 

Às 19h00 – HORÁRIOS DE INSTRUMENTO. 

Nota prévia: Terá que apresentar a folha de horários preenchida com o horário das outras disciplinas. Pede-se a 
máxima pontualidade, pois muitas soluções exigem decisões conjuntas. 

Os professores de instrumento estarão nas diversas salas para comunicar propostas de horário de instrumento 
e resolver problemas. 

 
4. INÍCIO DAS AULAS 

Dia 19 DE SETEMBRO 

 

Bom ano letivo para todos! 
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À partida todos os alunos estarão integrados numa classe de conjunto de Coro. No entanto, a partir do 3.º grau/7.º ano 
de escolaridade, quem quiser, poderá pedir para mudar para outra classe. Haverá uma folha de inscrição para cada classe 
sem ser coro com o horário respetivo, no dia 18 de setembro.  

Nota 2 (Alunos de DANÇA):  

Se, após verificar os horários das turmas, não tem nenhum problema a comunicar, pode passar ao ponto 4. 

DIA 18 de SETEMBRO 

Das 17h30 às 19h00 – FORMAÇÃO MUSICAL, CLASSES DE CONJUNTO E DANÇA 

Só para quem tem problemas com os horários propostos - estarão disponíveis os professores de 
Formação Musical e Dança para resolução de problemas com horários de turma. 

Das 18h00 às 19h00 – REUNIÃO DO SECUNDÁRIO/COMPLEMENTAR (Análise e Técnicas de Composição e 
História da Cultura e das Artes) 

Só para alunos do Secundário - Deverão comparecer todos os alunos do ensino secundário, para 
resolução de problemas específicos deste ciclo de ensino. Mesmo que todas as propostas sejam do seu 
acordo, compareça, pois poderemos necessitar da sua informação para mudar um horário de turma. 

NOTA IMPORTANTE – CUMPRA O HORÁRIO DA REUNIÃO (18H00), POIS ASSIM QUE AS PESSOAS PRESENTES 
CHEGUEM A ACORDO COM O HORÁRIO, ELE PODERÁ SER FECHADO E NÃO É SIMPÁTICO REFAZER TUDO POR 
CAUSA DE QUEM CHEGA ATRASADO. 

Às 19h00 – HORÁRIOS DE INSTRUMENTO. 

Nota prévia: Terá que apresentar a folha de horários preenchida com o horário das outras disciplinas. Pede-se a 
máxima pontualidade, pois muitas soluções exigem decisões conjuntas. 

Os professores de instrumento estarão nas diversas salas para comunicar propostas de horário de instrumento 
e resolver problemas. 

 
4. INÍCIO DAS AULAS 

Dia 19 DE SETEMBRO 

 

Bom ano letivo para todos! 
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NOTA PRÉVIA: A ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA (EAB) PASSARÁ A USAR O NOME 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA BAIRRADA (CMB) 

INFORMAÇÕES PARA INÍCIO DE ANO LETIVO 2017-2018 
1. Comunique-nos a disponibilidade. 

Para quem? Alunos de Iniciação, Básico Supletivo e Secundário Supletivo (todos menos os alunos do ensino 
articulado) 

Fazer o quê? Enviar horário da escola regular + indicação do tempo de transporte até ao CMB para 
daniela@escolartes.com, ou entregar na secretaria do CMB. 

Quando? Até dia 13 de setembro. 

Nota: Quem não nos fizer chegar essa informação sujeitar-se-á às disponibilidades horárias que sobrarem depois da 
elaboração de todos os outros horários. 

 
2. Receção a alunos e encarregados. 

Para quem? Para todos os alunos e encarregados interessados. 

O quê? Atividades artísticas (para alunos, no auditório) em simultâneo com sessões de esclarecimento (para 
encarregados, na sala 1). 

Atividades artísticas: 

Dia 14 – WarmUp – Atividade interativa - Prof. Bruno Estima 

Dia 15 - Filme Mudo com Música ao Vivo – Prof. Nuno Caçote 

Quando? Dias 14 e 15 de setembro das 18h às 19h (convidamos os alunos a participar atividades artísticas dos 
dois dias) 

 
3. Informação de horários e resolução de problemas 

Para quem? PARA TODOS ENCARREGADOS, OU QUALQUER PESSOA QUE OS REPRESENTE. 

A PARTIR DE DIA 15 DE SETEMBRO 

Estarão afixados os horários e listas de alunos das disciplinas de turmas (Formação Musical, Coro, Análise e 
Técnicas de Composição e Dança), serão publicados no site www.escolartes.com e tentaremos enviar para os 
encarregados por email.  

Estará disponível também uma folha de horário em branco que deverá preencher. Essa folha será 
indispensável para fazer a marcação do horário de instrumento.  
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COMO PROCEDER: 

Procure o nome do aluno nas listas de turmas que estão publicadas, verifique os horários e anote-os na folha 
de horário, verifique se tem alguma impossibilidade. 

Nota 1 (Alunos de Música):  

Carga horária semanal de Formação Musical: 1x45m para Iniciação; 3x45m para Básico; 2x45m para secundário) 

Carga Horária semanal de Classes de Conjunto: 1x45m para Iniciação; 2x45m para os restantes. 

À partida todos os alunos estarão integrados numa classe de conjunto de Coro. No entanto, a partir do 3.º grau/7.º ano 
de escolaridade, quem quiser, poderá pedir para mudar para outra classe. Haverá uma folha de inscrição para cada classe 
sem ser coro com o horário respetivo, no dia 18 de setembro.  

Nota 2 (Alunos de DANÇA):  

Se, após verificar os horários das turmas, não tem nenhum problema a comunicar, pode passar ao ponto 4. 

DIA 18 de SETEMBRO 

Das 17h30 às 19h00 – FORMAÇÃO MUSICAL, CLASSES DE CONJUNTO E DANÇA 

Só para quem tem problemas com os horários propostos - estarão disponíveis os professores de 
Formação Musical e Dança para resolução de problemas com horários de turma. 

Das 18h00 às 19h00 – REUNIÃO DO SECUNDÁRIO/COMPLEMENTAR (Análise e Técnicas de Composição e 
História da Cultura e das Artes) 

Só para alunos do Secundário - Deverão comparecer todos os alunos do ensino secundário, para 
resolução de problemas específicos deste ciclo de ensino. Mesmo que todas as propostas sejam do seu 
acordo, compareça, pois poderemos necessitar da sua informação para mudar um horário de turma. 

NOTA IMPORTANTE – CUMPRA O HORÁRIO DA REUNIÃO (18H00), POIS ASSIM QUE AS PESSOAS PRESENTES 
CHEGUEM A ACORDO COM O HORÁRIO, ELE PODERÁ SER FECHADO E NÃO É SIMPÁTICO REFAZER TUDO POR 
CAUSA DE QUEM CHEGA ATRASADO. 

Às 19h00 – HORÁRIOS DE INSTRUMENTO. 

Nota prévia: Terá que apresentar a folha de horários preenchida com o horário das outras disciplinas. Pede-se a 
máxima pontualidade, pois muitas soluções exigem decisões conjuntas. 

Os professores de instrumento estarão nas diversas salas para comunicar propostas de horário de instrumento 
e resolver problemas. 
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3. Informação de horários e resolução de problemas 
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acordo, compareça, pois poderemos necessitar da sua informação para mudar um horário de turma. 
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Às 19h00 – HORÁRIOS DE INSTRUMENTO. 

Nota prévia: Terá que apresentar a folha de horários preenchida com o horário das outras disciplinas. Pede-se a 
máxima pontualidade, pois muitas soluções exigem decisões conjuntas. 
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