LEVANTE
COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA
CRL

Calendário Escolar

Ano Letivo 2017/2018

1º período:

11 de setembro

15 de dezembro

2º período:

3 de janeiro (4ª feira)

23 de março

3º período:

9 de abril

9º - 6 de junho (4ª feira)
5º, 6º, 7º e 8º - 15 de junho
1º, 2º, 3º e 4º - 22 de junho

Interrupções
Férias
Natal

18 de dezembro a 2 de janeiro (3ª feira)

Carnaval

12 a 14 de fevereiro

Páscoa

26 de março a 6 de abril

Audições finais a)
Natal - 9 de dezembro - 17h00 a)
Páscoa – 17 de março - 17h00 a)
Final - 16 de junho - 17h00 a)
Infantil – aulas abertas (a combinar)
Iniciações - CC – 26 de janeiro e 8 de junho às 18h00 e às
19h00

Testes de Instrumento e Formação Musical (oral)
Básico (com júri) b) c)
De 30 de novembro a 7 de dezembro
De 12 a 17 de março
De 28 de maio a 1 de junho
Testes escritos de Formação Musical (Iniciações)
De 30 de novembro a 7 de dezembro
De 12 a 17 de março
De 28 de maio a 1 de junho

Feriados
5 de outubro (5ª feira)
1 de novembro (4ª feira)
1 de dezembro (6ª feira)
8 de dezembro (6ª feira)
25 de abril (4ª feira)
1 de maio (3ª feira)
22 de maio, Sr. de Matosinhos (3ª feira)
31 de maio, Corpo de Deus (5ª feira)
10 de junho (domingo)
Audições de classe e audições mensais
(durante todo o ano)
Audições de turma a)
1º grau - 5 de junho às 19h00 EB
2º grau - 4 de junho às 19h00 EB
3º grau – 21 e 22 de março às 19h00 EMLP
4º grau – 23 de março às 19h00 EMLP
5º grau – 14 de dezembro às 19h00 EMLP
Provas de transição de grau d)
preferencialmente de 30 novembro a 7 de
dezembro
Prova de Aptidão Musical
25 de junho às 14h30 a) na EMLP
alunos 5º ano de escolaridade em 2018/2019

Entrega da avaliação aos encarregados de educação
Básico (intercalar)
1ª avaliação - de 30 de outubro a 3 de novembro
2ª avaliação - de 5 a 9 de fevereiro
3ª avaliação - de 7 a 11 de maio
Concurso de Piano (provas)
27 de junho - 17h00 iniciações; 17h30 restantes anos
29 de junho às 18h00 – entrega dos diplomas e prémios

Iniciações e infantil (periódica)
18 de dezembro; 26 de março; 26 de junho

Recital 5º grau
15 de junho às 21h30

a) Datas e/ou locais sujeitos a alterações b) Na semana de testes só haverá aulas para os alunos que não realizam
esses testes
c) As provas escritas serão realizadas antes d) Ou noutra data conforme regulamento interno

