
 

 

 
 

Exmo.(a) Senhor(a) 

Encarregado(a) de Educação 

 

 

Circular Informativa n.º 1/2022 

Assunto: Início das atividades letivas 2022/2023.  

 

Começo por desejar que se encontre bem de saúde, assim como toda a sua família, no regresso a mais 

um ano letivo. 

Em relação ao assunto em epígrafe, vimos informar o seguinte: 

 
Regime Integrado 

 
 

As atividades letivas dos alunos do Regime Integrado têm início no dia 16 de setembro de 2022,  

com a receção aos alunos do regime integrado, de acordo com o quadro abaixo. 

A receção aos novos alunos e aos alunos do 1º ciclo (1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 10.º Anos) será feita no 

Auditório, aos Alunos e seus Encarregados de Educação.  

Para os restantes anos, a receção será feita aos Alunos, na sala de aula, pelos Diretores de Turma. 

 

Turmas Horário Sala 

5.º A e 5.º B  9:00H Auditório 

6.º A 9:00H 0.03 

6.º B 9:00H 0.04 

1.º A, 2.º A, 3.º A e 4.º A 10:30h Auditório 

7.º A 10:30h 0.03 

7.º B 10:30h 0.04 

7.º C 10:30h 0.05 

8.º A 10:30h 0.06 

8.º B 10:30h 0.07 

10.º A  12:00h Auditório 

9.º A 12:00h 0.02 

9.º B 12:00h 0.03 

9.º C 12:00h 0.04 

11.º A 12:00h 0.05 

12.º A 12:00h 0.06 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Regimes Articulado e Supletivo 

 
 

Recolha de horários da Escola de Ensino Geral 

 

13 a 16 de setembro de 2022 

Para a constituição de turmas e elaboração dos horários dos regimes articulado e supletivo e no sentido 

de garantir uma melhor articulação, os alunos/encarregados de educação destes regimes têm que enviar 

para o email horarios@conservatoriodemusicadoporto.pt, entre 13 e 16 de setembro de 2022, o horário 

autenticado da escola de ensino geral, sendo que apenas este releva para o efeito pretendido. 

 

Junto com o horário deve indicar o seguinte: 

• Nome completo e n.º de processo do aluno. 

• Regime de frequência (articulado/supletivo). 

• Identificação da escola do ensino geral. 

• Tempo estimado de deslocação até ao Conservatório. 

 

 

Início das Atividades Letivas  
 

As aulas dos regimes articulado e supletivo terão início no dia 3 de outubro de 2022 e os horários 

serão afixados no dia 30 de setembro, ficando nessa data disponíveis na Plataforma MUSa. 

 

 

Com votos de um excelente ano letivo, despeço-me com os melhores cumprimentos. 

 
 
 
Conservatório de Música do Porto, 7 de setembro de 2022 
 
 
 

O Diretor 
_________________________ 

(António Moreira Jorge) 
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