LEV AN TE
COOPERATI VA DE ENSI NO E CUL TURA CRL

Calendário escolar
2019/2020
1º período:

9 de setembro (FM/CC)
16 setembro (instrumento)

17 de dezembro (3ª feira)

2º período:

6 de janeiro

27 março

3º período:

14 de abril (3ª feira)

9º - 4 de junho (5ª feira)
5º, 6º, 7º e 8º - 9 de junho (3ª feira)
1º, 2º, 3º e 4º - 19 de junho

Interrupções
Interrupções letivas
Natal

18 de dezembro a 3 de janeiro

Carnaval

24 a 26 de fevereiro

Páscoa

30 de março a 13 de abril (2ª feira)

Feriados
5 de outubro (sábado)
1 de novembro (6ª feira)
1 de dezembro (domingo)
8 de dezembro (domingo)
25 de abril (sábado)
1 de maio (6ª feira)
2 de junho, Sr. de Matosinhos (3ª feira)
10 de junho (4ª feira)
11 de junho, (5ª feira)

Audições
Audições finais a)
Natal - 7 de dezembro - 17h00 a)
Páscoa – 28 de março - 17h00 a)
Final – 30 maio - 17h00 a)

Audições de classe e audições mensais
(durante todo o ano)
Audições de turma na EMLP a)
25 e 26 de novembro 2º e 4º graus 18h30
3 e 4 de março 5º e 3º graus 18h30
1 de junho 1º grau 18h30

Provas
Testes de Instrumento e Formação Musical (oral)
Básico (com júri) b) c)
De 18 a 22 de novembro
De 17 a 21 de fevereiro
De 25 a 29 de maio
Avaliação com EE
Básico (intercalar) – 21 a 25 de outubro; 27 a 31 de janeiro;
4 a 8 de maio
Iniciações (final de período) – 18 de dezembro; 30 de
março; 23 de junho

Provas de transição de grau
Até ao final de fevereiro
Prova de seleção
22 de junho às 14h00 a) na EMLP
alunos 5º ano de escolaridade em 2019/2020

a) datas e/ou locais sujeitos a alterações
b) na semana de testes só haverá aulas para os alunos que não realizam esses testes, excetuando a disciplina de CC
que, por motivos pedagógicos, ficará ao critério do professor
c) As provas escritas serão realizadas uma semana antes
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