
HORÁRIOS E MARCAÇÕES – Polo Loures 
2021/2022 
 
 

Neste ano letivo as marcações de horários serão realizadas nos dias: 

18 e 19 de setembro.  

 

Processo de marcações: 

As marcações serão on-line (Google forms) e de acordo com o ano em que se 

encontram matriculados. 

Antes de preencher o formulário, os EE deverão consultar os horários das turmas.  

 

 

1º ano – Iniciação 

LINK:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCywupXTLyfx2PCwDQILIc-

8A_T7blR_kTNjFWq2cK-0FS1Q/viewform?usp=sf_link 

1) Aceder ao link indicado a partir das 14h00 do dia 18 de setembro (ficando 

disponível até às 22h00 do dia 19 de setembro). 

2) Introduzir os dados do aluno (nome completo + nº processo/aluno) e o email EE 

3) Escolher o horário de IM pretendido 

4) Escolher 2 preferências de horário para Coro e ED 

5) Preencher 3 preferências de horário para instrumento (indicar ainda 

instrumento e professor)  

 



2º ano – Iniciação  

LINK:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchY3OgUVtniG-

S_cqiWMg9RuK2Tc7ALWt2OviG41BR2qxtRQ/viewform?usp=sf_link 

1) Aceder ao link indicado a partir das 14h00 do dia 18 de setembro (ficando 

disponível até às 22h00 do dia 19 de setembro). 

2) Introduzir os dados do aluno (nome completo + nº processo/aluno) e o email EE 

3) Escolher o horário de IM pretendido 

4) Escolher 2 preferências de horário para Coro e ED 

5) Preencher 3 preferências de horário para instrumento (indicar ainda 

instrumento e professor)  

 

 

3º ano – Iniciação  



 

LINK:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPg3VoZY8LNrPaImzULZq94ex4mnWE

shgUtRSxJaimZyyJgw/viewform?usp=sf_link 

1) Aceder ao link indicado a partir das 14h00 do dia 18 de setembro v(ficando 

disponível até às 22h00 do dia 19 de setembro). 

2) Introduzir os dados do aluno (nome completo + nº processo/aluno) e o email EE 

3) Escolher o horário de IM pretendido 

4) Escolher o horário de ED e Coro pretendido 

5) Preencher 3 preferências de horário para instrumento (indicar ainda 

instrumento e professor)  

 

 

4º ano – Iniciação  

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYPt87y_ZdpoF4kVWH2ZVRLOXtRnSm

WNRy6FAVGj72iUtCqg/viewform?usp=sf_link 

1) Aceder ao link indicado a partir das 14h00 do dia 18 de setembro (ficando 

disponível até às 22h00 do dia 19 de setembro). 

2) Introduzir os dados do aluno (nome completo + nº processo/aluno) e o email EE 

3) Escolher o horário de IM pretendido 

4) Preencher 3 preferências de horário para instrumento (indicar ainda 

instrumento e professor)  

 



1º e 2º graus – Curso Básico   

 

 

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5zUHNc7uScEgnKho9MqSeo2a7VpZ

i7IBRPBa1NnxAIjBpQ/viewform?usp=sf_link 

1) Aceder ao link indicado a partir das 14h00 do dia 18 de setembro (ficando 

disponível até às 22h00 do dia 19 de setembro). 

2) Introduzir os dados do aluno (nome completo + nº processo/aluno) e o email EE 

3) Preencher 3 preferências de horário para instrumento (indicar ainda 

instrumento e professor)  

 

 

Critérios de ordenação para marcação: 

Os questionários serão considerados por ordem de chegada.  

Relembramos que o link apenas estará disponível a partir das 14 horas do dia 18 de 

setembro até às 22h00 do dia 19 de setembro. 

 

IMPORTANTE:  

Os EE serão informados dos horários de instrumento e listas das turmas no dia  

21 de setembro.  



HORÁRIOS DE INSTRUMENTO – Polo Loures 
2021/2022 
 
Para os alunos novos (matriculados pela primeira vez na EAMCN no ano letivo 

2021/22), os horários disponíveis são limitados aos professores que têm vagas: 

 

Clarinete – 6ªfeira (Prof João Pedro Santos) 

Flauta de Bisel – 2ªfeira e 5ª feira (Prof Ana Silva; Prof Joana Amorim)  

Piano – 3ªfeira e 4ª feira (Prof João Vale) 

Percussão – 3ªfeira e 4ª feira (Prof Fátima Juvandes) 

Viola Dedilhada – 3ªfeira e 5ªfeira (Prof Pedro Baptista) 

Violino – 2ªfeira, 3ªfeira e 4ª feira (Prof Pedro Lopes; Prof Sofia Grilo) 

Violeta – 2ªfeira (professor a contratar) 

Violoncelo – 2ªfeira e 6ªfeira (Prof Luís André Ferreira; Prof Miguel Ivo Cruz) 



 



 
REUNIÃO DE PAIS – Polo Loures 
2021/2022 
 
 

Neste ano letivo teremos apenas reunião presencial com os encarregados de 

educação dos alunos novos no dia: 

23 de setembro.  

 

Devidos às limitações de espaço e às medidas impostas pelo Covid-19, os 

Encarregados de Educação serão divididos em dois grupos:  

Grupo 1 – 17h00 (alunos da turma 1ºA + iniciação 2 e 3) 

Grupo 2 – 18h30 (alunos da turma 1ºB + iniciação 4) 

 

Algum pedido de alteração, peço que façam diretamente para: 

polodeloures@emcn.edu.pt 

  

 

Haverá ainda uma sessão de esclarecimento de dúvidas e resolução de alguma 

situação particular (para antigos e novos alunos) dia 23 de setembro às 17h30.  

Esta sessão será para atender individualmente cada EE.  

Os Encarregados de Educação que pretenderem atendimento presencial nesta 

sessão, peço que me façam chegar a intenção por email para: 

polodeloures@emcn.edu.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


