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INFORMAÇÃO 

Assunto: Inscrições nas Atividades Artísticas Extraescolares – 2014/2015 

 

23 a 27 de junho 
(Nota 1) 

 

ALUNOS ANTIGOS: Renovação de Matrícula – os alunos que não se inscreverem 

nesta data, perdem a sua vaga. 

23 a 28 de junho 
Encarregados de Educação recebem a “Ficha de avaliação do aluno” pelo professor da 

respetiva atividade. 

23 de junho a 3 de julho 

 

Online:  

www.madeira-edu.pt/dseam 

 

Ou 

 

Na secção administrativa 
(Nota 1)

 

 

VIOLA, VIOLINO OU PIANO 

Alunos novos e alunos antigos 

Pré-inscrição para as atividades: viola, violino ou piano, destinada a alunos novos  e 

a alunos antigos que pretendam mudar de atividade. Cada candidato só se poderá pré-

increver numa destas três atividades; contudo e mediante o número de vagas 

disponível, poderá se inscrever ainda numa outra atividade de inscrição direta (sem pré-

inscrição), nas datas assinaladas para os alunos novos – de 8 a 11 de julho. 

No momento da pré-inscrição será dada informação sobre a hora e o local de realização 

da Prova de competências musicais. 

3 e 4 de julho 
(Nota 1)

 Transferência de atividade 

7 e 8 de julho 

(horário disponível no ato da pré-

inscrição: secção administrativa e 

site) 

Prova de competências musicais e seleção -  alunos que fizeram uma pré-inscrição nas 

atividades de viola, violino e piano. 

8 a 11 de julho 

Na secção administrativa 

Das 8:30  às 17:30 

ALUNOS NOVOS: Inscrição (com exceção das atividades de viola, violino e piano) 

9 de julho 

A partir das 14:00 

Divulgação das listas de alunos selecionados (viola, violino ou piano), no site e placares 

da DSEAM (Edifício Sede e Anexo da Levada). 

10 a 18 de julho 

Na secção Administrativa 

Das 9:00 às 12:30 –14:00 às 17:30 

Inscrição de alunos selecionados na Prova de competências musicais. 

15 e 16 de setembro 

Das 11h30 às 13h30 

e das 17h30 às 19h30 

(A confirmar) 

Todas as atividades 

Marcação de horário com o professor da atividade na respetiva sala (consultar mapa 

de distribuição de salas). Nesta data são divulgados no site e placares da DSEAM, os 

horários cujas atividades se realizam por turmas. 

~ Nota 1: Na secção administrativa (Edifício Sede da DSEAM) das 9:00 às 17:30 

 

Data:  Funchal, 9 de junho de 2014 Responsável: 
O Chefe de Divisão de Expressões Artísticas 

Virgílio caldeira 

 

http://www.madeira-edu.pt/dseam

