
Horários Ano Letivo 2021-2022 – Pólo do Seixal 

 

Iniciação 1 

Horário das Disciplinas de Turma: 

 3ª feira 4ª feira 

16h00-16h45 C 1  

17h00-17h45 ED 1 IM 1 

 C – Coro 
 ED – Expressão Dramática 
 IM – Iniciação Musical 

 

A turma de Iniciação 1 é composta pelos seguintes alunos: 

1. Ares Beraha (Clarinete) 
2. Daniel Guedes (Oboé) 
3. Francisco Pinto (Trompa) 
4. Lara Lança (Trompa) 
5. Laura Agostinho (Flauta Transversal) 
6. Vicente Anjos (Percussão) 

 

 

Marcação de Horários de Instrumento: 

Entre os dias 18 e 21 de Setembro os Encarregados de Educação serão contactados pelos 
professores de instrumento para procederem à marcação do horário de instrumento (1 bloco 
de 45 minutos). 

 

 

Reunião com Encarregados de Educação: 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos novos alunos às 16h15 para dar algumas informações relativamente ao funcionamento da 
escola e para esclarecimento de dúvidas. A confirmação da presença na reunião deve ser 
enviada por email até ao dia 22. O link da reunião será enviado posteriormente por email.  

 

Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimento contactar polodoseixal@emcn.edu.pt  

  



Iniciação 2 

Horário das Disciplinas de Turma: 

 3ª feira 4ª feira 

16h00-16h45  IM 2A 

17h00-17h45 C 2  

17h45-18h30 ED 2 IM 2B 

 C – Coro 
 ED – Expressão Dramática 
 IM – Iniciação Musical (nesta disciplina os alunos são divididos em duas turmas A e B) 

 
 
Lista de Alunos de Iniciação 2 por Turma: 

2A 
1. Afonso Cintra Viegas (flauta) 
2. Cristina Janeiro Cardoso (Flauta) 
3. Gabriel Nascimento (Trompete)  
4. Henrique Sousa Roque (Clarinete) 
5. Maria Inácio (Contrabaixo)  
6. Matias Ferreira Alberto (Percussão) 
7. Miguel Rua (Oboé)  
8. Tiago Silva (Trombone)  

 
2B 
1. Alice Horta Neves (Tuba)  
2. Diana Brás (Trompa)  
3. Duarte Gonçalves (Trompa)  
4. Henrique Horta Neves (Tuba) 
5. Inês Serra (Oboé) 
6. Manuel Ribeiro (Percussão)  
7. Rodrigo Roque (Trompa) 
8. Simão Gago Rocha (Trompete) 

Qualquer pedido para troca de turma terá que ser solicitado por email para 
polodoseixal@emcn.edu.pt até às 17h do dia 17 de Setembro, no entanto está sujeito a 
aprovação, visto que número de alunos por turma na disciplina de iniciação musical deve 
manter-se equilibrado. 

 

 

Marcação de Horários de Instrumento: 

Entre os dias 18 e 21 de Setembro os Encarregados de Educação serão contactados pelos 
professores de instrumento para procederem à marcação do horário de instrumento (1 bloco 
de 45 minutos). 

 



Reunião com Encarregados de Educação: 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos novos alunos às 16h15 para dar algumas informações relativamente ao funcionamento da 
escola e para esclarecimento de dúvidas. A confirmação da presença na reunião deve ser 
enviada por email até ao dia 22. O link da reunião será enviado posteriormente por email.  

 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos antigos alunos às 17h00 horas para esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas. 
A confirmação da presença na reunião deve ser enviada por email até ao dia 22. 

 

Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimento contactar polodoseixal@emcn.edu.pt  

  



Iniciação 3 

Horário das Disciplinas de Turma: 

 3ª feira 4ª feira 

18h45-19h30 C 3 IM 3 

19h30-20h15 ED 3 Orquestra 
Iniciação 

 C – Coro 
 ED – Expressão Dramática 
 IM – Iniciação Musical 
 Orquestra Iniciação – Disciplina de carácter facultativo para os alunos de iniciação 3 e 4 

que já toquem. Esta disciplina requer uma inscrição, que será solicitada posteriormente. 
Terá início em meados de Outubro em data a definir. 

 

A turma de Iniciação 3 é composta pelos seguintes alunos: 

1. Diogo Casola (saxofone) 
2. Emília Carvalho (tuba)   
3. Eva Padrão (trompa)  
4. Laura Sofia Nogueira (percussão)  
5. Maria Leonor Lourenço (oboé) 
6. Maria Gomes (clarinete)  
7. Naya dos Santos (oboé)  
8. Nur Aminah de Brito (saxofone)  
9. Raquel Pinheiro Gonçalves (flauta) 
10. Salvador Carvalho (trompa) 
11. Salvador da Cidade Moura (fagote) 
12. Santiago Tardão (trombone) 
13. Tiago Martinho (trombone) 

 

 

Marcação de Horários de Instrumento: 

Entre os dias 18 e 21 de Setembro os Encarregados de Educação serão contactados pelos 
professores de instrumento para procederem à marcação do horário de instrumento (1 bloco 
de 45 minutos). 

 

 

Reunião com Encarregados de Educação: 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos antigos alunos às 17h00 horas para esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas. 
A confirmação da presença na reunião deve ser enviada por email até ao dia 22. 

 

Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimento contactar polodoseixal@emcn.edu.pt 



Iniciação 4 

Horário das Disciplinas de Turma: 

 3ª feira 4ª feira 5ª feira 
16h00-16h45 ED 4A   

17h00-17h45   IM 4A 

17h45-18h30 C 4A  IM 4A 

18h45-19h30 ED 4B IM 4B  

19h30-20h15 C 4B IM 4B Orquestra 
Iniciação 

 C – Coro 
 ED – Expressão Dramática 
 IM – Iniciação Musical (nesta disciplina os alunos são divididos em duas turmas A e B) 
 Orquestra Iniciação – Disciplina de carácter facultativo para os alunos de iniciação 3 e 4 

que já toquem. Esta disciplina requer uma inscrição, que será solicitada posteriormente. 
Terá início em meados de Outubro em data a definir. 

 
 
Lista de Alunos de Iniciação 4 por Turma: 

4A 
1. Afonso Gonçalves (percussão) 
2. Alexandre Anunciação Vaz (trompa)  
3. Andreia Fernandes (flauta) 
4. Filipe Martins (trompete)  
5. Lara Charneca (oboé)  
6. Madalena Prada (trompa) 
7. Madalena Mendes (saxofone)  
8. Margarida Figueira (contrabaixo)  
9. Matilde Pinto (clarinete)  
10. Vicente Rebolo (tuba) 

 
4B 
1. Carolina Silva (trompa) 
2. Dinis Lourenço Teixeira (tuba)  
3. Diogo Santos (clarinete)  
4. Elisa Vales (saxofone)   
5. Joel Ferreira (percussão) 
6. Manuel Candeias (trombone)  
7. Simão Lopes (trombone)  
8. Sofia Kakueyi (trompete)  
9. Tiago Fernandes (contrabaixo) 
10. Tiago Monteiro Ribeiro (trompete)  
 

Qualquer pedido para troca de turma terá que ser solicitado por email para 
polodoseixal@emcn.edu.pt até às 17h do dia 17 de Setembro, no entanto está sujeito a 



aprovação, visto que número de alunos por turma na disciplina de iniciação musical deve 
manter-se equilibrado. 

 

 

Marcação de Horários de Instrumento: 

Entre os dias 18 e 21 de Setembro os Encarregados de Educação serão contactados pelos 
professores de instrumento para procederem à marcação do horário de instrumento (1 bloco 
de 45 minutos). 

 

 

Reunião com Encarregados de Educação: 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos novos alunos às 16h15 para dar algumas informações relativamente ao funcionamento da 
escola e para esclarecimento de dúvidas. A confirmação da presença na reunião deve ser 
enviada por email até ao dia 22. O link da reunião será enviado posteriormente por email.  

 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos antigos alunos às 17h00 horas para esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas. 
A confirmação da presença na reunião deve ser enviada por email até ao dia 22. 

 

Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimento contactar polodoseixal@emcn.edu.pt  

 



5º Ano – 1º grau 

Horário das Disciplinas de Turma: 

 3ª feira 5ª feira 

8h30-9h15   

9h15-10h00 ED 5  

10h15-11h00 
Orquestra 

Básico 

ED 5 

11h00-11h45 ED 5 

 
 FM – Formação Musical 
 ED – Expressão Dramática 
 Orquestra Básico – Disciplina de classe conjunto para os alunos de 5º e 6º ano.  

 
 
 
Lista de Alunos de Iniciação 4 por Turma: 

5º Ano – 1º grau 
1. Catarina da Lança Pereira (trompa) 
2. Claudia Pereira Marin (saxofone) 
3. Diogo Luís Antunes (trompa) 
4. Gabriel Franco (saxofone)  
5. Guilherme Cordeiro Louro (flauta) 
6. Lia Sofia Sanches (trompa) 
7. Luísa Sales Beijinha (saxofone) 
8. Madalena Silva Candeias (flauta) 
9. Simão Pinheiro Gonçalves (fagote) * 
10. Vasco Marcelino (contrabaixo) * 
11. Vasco Tavares (percussão) * 
12. Yasmin Jacob (oboé)  
 

Qualquer pedido para troca de turma terá que ser solicitado por email para 
polodoseixal@emcn.edu.pt até às 17h do dia 17 de Setembro, no entanto está sujeito a 
aprovação, visto que número de alunos por turma na disciplina de iniciação musical deve 
manter-se equilibrado. 

 

 

Marcação de Horários de Instrumento: 

Entre os dias 18 e 21 de Setembro os Encarregados de Educação serão contactados pelos 
professores de instrumento para procederem à marcação do horário de instrumento (1 bloco e 
meio de aula individual, sendo que 1 bloco tem 45 minutos). 

 



Reunião com Encarregados de Educação: 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos novos alunos às 16h15 para dar algumas informações relativamente ao funcionamento da 
escola e para esclarecimento de dúvidas. A confirmação da presença na reunião deve ser 
enviada por email até ao dia 22. O link da reunião será enviado posteriormente por email.  

 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos antigos alunos às 17h00 horas para esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas. 
A confirmação da presença na reunião deve ser enviada por email até ao dia 22. 

 

Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimento contactar polodoseixal@emcn.edu.pt  

 

 

  



6º Ano – 2º grau 

Horário das Disciplinas de Turma: 

 3ª feira 5ª feira 

8h30-9h15 ED 6 FM 6 

9h15-10h00  FM 6 

10h15-11h00 
Orquestra 

Básico 

 

11h00-11h45  

 
 FM – Formação Musical 
 ED – Expressão Dramática 
 Orquestra Básico – Disciplina de classe conjunto para os alunos de 5º e 6º ano.  

 
 
Lista de Alunos de 2º grau por Turma: 

6º Ano – 2º Grau 
1. Diana Afonso (contrabaixo)  
2. Gonçalo Roque (clarinete)  
3. Isaac Freitas de Sousa (trombone)  
4. Isabel Cruz (saxofone)  
5. João Bernardes (contrabaixo)  
6. Maria Sevilla Silva (trompete)  
7. Mateus Fernandes (saxofone) 
8. Paulo Vaz (clarinete)  
9. Santiago Santos (trompa)  

 

 

Marcação de Horários de Instrumento: 

Entre os dias 18 e 21 de Setembro os Encarregados de Educação serão contactados pelos 
professores de instrumento para procederem à marcação do horário de instrumento (1 bloco e 
meio de aula individual, sendo que 1 bloco tem 45 minutos). 

 

Reunião com Encarregados de Educação: 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos antigos alunos às 17h00 horas para esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas. 
A confirmação da presença na reunião deve ser enviada por email até ao dia 22. 

 

Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimento contactar polodoseixal@emcn.edu.pt  

  



7º Ano – 3º grau 

Horário das Disciplinas de Turma: 

 3ª feira 5ª feira 

 Sede EAMCN Pólo do 
Seixal 

15h15-16h00  FM 7 

16h00-16h45  FM 7 

   

18h00-18h45 
Orquestra 
Jovem de 

Sopros  

 

18h45-19h30  

19h30-20h15  

 
 FM – Formação Musical 
 Orquestra Jovem de Sopros – Disciplina de classe conjunto destinada aos alunos de 

sopros e percussão do 3º. 4º e 5º graus. Disciplina frequentada na Sede da EAMCN em 
Lisboa.  

 
 
Lista de Alunos de 3º grau por Turma: 

7º Ano – 3º Grau 
1. Diniz Rezende Ferreira (clarinete)  
2. João Guilherme dos Santos (clarinete) 
3. Laura Carvalho (clarinete) 
4. Leonor Teixeira (fagote) 
5. Margarida Paixão (flauta) 
6. Matilde Franco (fagote)  

 

 

Marcação de Horários de Instrumento: 

Entre os dias 18 e 21 de Setembro os Encarregados de Educação serão contactados pelos 
professores de instrumento para procederem à marcação do horário de instrumento (1 bloco e 
meio de aula individual, sendo que 1 bloco tem 45 minutos). 

 

Reunião com Encarregados de Educação: 

No dia 24 de Setembro (6ª feira) haverá uma reunião online para os Encarregados de Educação 
dos antigos alunos às 17h00 horas para esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas. 
A confirmação da presença na reunião deve ser enviada por email até ao dia 22. 



Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimento contactar polodoseixal@emcn.edu.pt  

 


