
Atelier Musical 2018/19 
Alunos dos 6 aos 11 anos feitos até 31 de Dezembro 

 
Iniciação 1, 2, 3 e 4: 
 
O Atelier Musical compreende as aulas de Coro (45m) e Expressão Dramática (45m). 

Os alunos pertencem às mesmas turmas fixas de Iniciação Musical. Não precisam de fazer nenhuma 

marcação ou inscrição, basta aparecer no horário e sala indicados.  

Reuniões de apresentação: 

• Iniciação 1 e 2 - Reunião com os pais e alunos no dia 27/9 às 18h.  
• Iniciação 3 e 4 - Reunião com os pais e alunos no dia 25 /9 às 18h. 

 
Nos dias das reuniões não há aulas de Atelier. 
Nestas reuniões de apresentação, os pais e alunos serão informados dos moldes de 
funcionamento do Atelier, irão conhecer os espaços para as aulas e discutiremos soluções 
para o acompanhamento dos alunos entre as aulas de Coro e ED. 
 

Iniciação 3 e 4: As 3 turmas de Iniciação serão transformadas em 2 para o Atelier. As duas aulas de 
Atelier serão à terça-feira para todos. Se houver alguma dificuldade com este horário, os alunos 
podem mudar para a turma de sábado. 
 
Supletivo e Articulado - 1º e 2º grau do Ensino Básico: 
 
Os alunos inscrevem-se consoante o instrumento que tocam: 
 

l Os que têm Coro e Expressão Dramática são os alunos que tocam instrumentos 
de tecla, de sopro e de cordas dedilhadas.  

 
l Os que têm Orquestra e Expressão Dramática são os alunos que tocam 

instrumentos de Corda - violino, violeta, violoncelo, contrabaixo. Alguns alunos de 
Piano do 2º grau poderão ser convocados a fazer prova para a orquestra. 
A mudança de alunos da orquestra para uma turma de coro tem de ser aprovada 
pelo professor no dia 20 (marcação presencial). 

 
Para se inscreverem, os Encarregados de Educação devem fazer o pedido 

através do e-mail do atelier:  ateliermusical.emcn@gmail.com de 16 a 
17 de Setembro referindo o Nome, o Número do aluno e a Turma 

pretendida: 

ll Turmas de sexta das 17h45 às 20h05 - CSA (1º grau), CSB (2º grau).  
ll Turmas de sábado das 10h05 às 12h30 - CSC (1º grau), CSD (2º grau). 
ll Turma de Orquestra do Supletivo - OS (quinta-feira das 17:40 às 20:05). 

Os pedidos serão atendidos por ordem de chegada do e-mail (a partir das 00h00 de dia 16).  

A marcação presencial no dia 20 é só para o caso de, por algum motivo, não conseguirem fazê-la por 
internet.  
Os Encarregados de Educação dos alunos que estão pela 1ª vez no Conservatório podem vir esclarecer dúvidas 
sobre o funcionamento do Atelier Musical na 1ª aula.  


