C O N SERV A TÓ R IO
D e C ASCAIS

PROVAS de SELECÇÃO 2018/2019

Nº

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNOS 2017/18
ALUNO
/

Data de Nascimento

/

Identificação Civil: Cartão Cidadão

Em 2018/19, vai frequentar o
BI

Passaporte

N.º completo ______________________ - ________________

º Ano do Ensino Regular

Título Residência
Válido até

Outro_________________

______ /_______ /_______

Pretende fazer Prova de Selecção para:

CURSO OFICIAL
BÁSICO 1ºGRAU

BÁSICO

CURSO LIVRE
ou

SECUNDÁRIO

(c/apoio M.E.C.)

BÁSICO 1ºGRAU

BÁSICO

(c/apoio Conservatório)

ou

SECUNDÁRIO

(s/apoio)

(Instrumento)

(Instrumento)

A entrada do Aluno em qualquer dos cursos apoiados está dependente do resultado da Prova de Selecção e do número de vagas
abertas para o ano lectivo a que se candidata, sendo dada prioridade a Alunos de Cordas, Sopros e Percussão; não preenchendo a
vaga a que se candidata, a Direcção Pedagógica proporá a frequência de outro curso, cuja aceitação por parte do Encarregado de
Educação não é obrigatória.

O Encarregado de Educação ou o Aluno (quando maior de 18 anos), abaixo assinado, declara sob compromisso de honra, serem
verdadeiras as afirmações constantes nesta ficha e que aceita e que cumprirá todas as normas contidas no Regulamento Interno em
vigor, de que recebeu cópia da versão reduzida.

Data

O Encarregado Educação / O Aluno

C O N SERV A TÓ R IO
D e C ASC AIS

Nº
PROVAS de SELECÇÃO 2018/2019

1º Momento de Avaliação:

2º Momento de Avaliação:

Terça, 19 de Junho de 2018

Quarta, 20 de Junho de 2018

16h00 - Componente Formação Musical

16h30 - Componente Formação Musical

(prova escrita)

(prova oral)

17h00 - Componente Execução Instrumental
A entrada do Aluno em qualquer dos cursos apoiados está dependente do resultado da Prova de Selecção e do número de vagas
abertas para o ano lectivo a que se candidata, sendo dada prioridade a Alunos de Cordas, Sopros e Percussão; não preenchendo a
vaga a que se candidata, a Direcção Pedagógica proporá a frequência de outro curso, cuja aceitação por parte do Encarregado de
Educação não é obrigatória.
Prova Oral: as listas com a ordem de chamada às provas orais são afixadas no dia 19 de Junho às 15h00.
Resultados das Provas de Selecção: a lista dos resultados é afixada no dia 27 de Junho às 10h00.
Inscrição dos Novos Alunos: decorre entre 02 e 11 de Julho.
Alteração à Renovação de Matrícula: após a afixação dos resultados das Provas de Selecção, entre 02 e 06 de Julho poderá ser
alterado o curso atribuído pela Direcção Pedagógica (decorrido este prazo, não há direito à devolução de valores já pagos).
A consulta às listas é presencial

Inscrição pª a Prova de Selecção recebida por: ____________ em: _____/______/______

