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Exmo. Encarregado de Educação,  

 A situação atual que vivemos trouxe novos desafios e mudanças nas nossas vidas e no nosso quotidiano, mas também 
uma perspetiva de inovação.  

Com a aquisição do novo programa informático, na altura das renovações das matrículas, temos trabalhado continuamente 
para a melhoria da gestão da nossa escola, no sentido de haver uma melhor comunicação com os encarregados de 
educação.  

Assim, e no intuito de garantir a segurança de todos e evitando a deslocação aos edifícios do Conservatório e na continua 
melhoria, informamos que a marcação de horários far-se-á do seguinte modo:   

 
1.      ENSINO ARTISTICO ESPECIALIZADO E CURSO JAZZ:  

• Formação musical, História da Música e Acústica irão ser on-line: os horários serão disponibilizados no site 
do conservatório oportunamente; caso haja necessidade de haver marcação presencial*, será feita no alpendre 
do Conservatório na sede e nos diversos Polos e Núcleos;  

• Classe conjunto: os alunos antigos são automaticamente inseridos nas classes de conjunto do ano anterior; este 
processo será gerido pelo professor de classe de conjunto. Para os alunos novos este processo pode ser feito por 
telefone ou presencialmente (para qualquer esclarecimento, informamos que o contacto do prof. de classe de 
conjunto estará no site).  

• Aulas de instrumento - Alunos antigos - irá proceder-se por contacto direto ao professor (via telefone ou por e-
mail); *a marcação presencial, no alpendre da sede do Conservatório, será sempre uma possibilidade.  

• Aulas de instrumento - Alunos novos – deverá efetuar-se por telefone junto do professor (291 200 590) ou 
*marcação presencial, no alpendre da sede do Conservatório, ou no Polo e Núcleos em que está inscrito. 

*Horário para marcações presenciais:   
Dia 14 de set. – Das 11h às 14h e das 17h às 20h - alunos antigos   
Dia 15 de set. – Das 11h às 14h e das 17h às 20h – alunos antigos e novos  
 
 

2.      CURSOS LIVRES EM ARTES:  
• Em caso de aluno antigo, este poderá contactar, via telefone ou e-mail, o seu professor;  
• Sendo aluno novo, a marcação de horário deverá ser presencial, junto do respetivo professor, no Polo da Levada 

(Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, 12 - 9050-402 Funchal (Telef. 291 203 056);  
• Para as atividades que se apresentam por turmas, o aluno deverá dirigir-se ao Polo da Levada para saber do seu 

horário, junto do respetivo professor; no caso das formações corais (Prática Coral e Coros) e Cinema de 
Animação, será no Polo do Nogueira, (Travessa do Nogueira, 11 – 9050-451 Funchal. Telef. 291 203 050); o 
Teatro decorre no Polo de São Martinho (Telef.  291 752 120). 

• As marcações presenciais acontecem nas diferentes salas do Polo da Levada, junto do respetivo professor, 
conforme horário atrás referido;   

• Para qualquer outro esclarecimento, poderá ser contactada a Coordenadora do Gabinete dos Cursos Livres em 
Artes, a Dr.ª Marília Rodrigues (291 759 407);  

Os contactos de e-mail dos professores estarão disponibilizados no site. 

Início das aulas: Ensino Artístico Especializado – Regime Articulado e Supletivo e Cursos Livres em Artes – 17 setembro 

Início das aulas: Curso Jazz: 19 de setembro 

 
O Diretor Pedagógico 

 


