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Leiria, 26 de julho de 2022 
 
Caros Encarregados de Educação da Escola de Música do Orfeão de Leiria, 

Depois de mais um ano de muita exigência, entramos em contacto convosco com vista à preparação do próximo ano letivo.  

Pedimos a vossa leitura atenta ao presente documento pois é de grande importância para um bom arranque do ano letivo.   

Informações: 
1. Direção Pedagógica 

No próximo ano letivo a Direção Pedagógica será formada pelo Professor Mário Teixeira (Presidente da Direção 

Pedagógica) e Professora Rute Martins (Adjunta da Direção Pedagógica). A professora Ana do Vale que até aqui integrava 

a equipa de Direção Pedagógica como adjunta, continuará com funções de coordenadora do Departamento de Dança do 

Orfeão de Leiria, mantendo estrita ligação com a Direção Pedagógica. Agradecemos à professora Ana do Vale todo o 

empenho e dedicação ao longo do tempo em que colaborou com esta equipa. 

 

2. Solicitamos mais uma vez aos encarregados de educação que não estacionem/ parem à frente do Orfeão de Leiria, 

devido a questões de segurança e para que a circulação não fique condicionada; 

 
3. Comunicação com professores 

Este ano letivo iremos proceder a alterações em relação à comunicação interna, assim, solicitamos que comuniquem com os 

docentes preferencialmente via email institucional. Cada endereço corresponde sempre ao primeiro e último nome do docente 

com o domínio orfeaodeleiria.com. Por exemplo: maria.santos@orfeaodeleiria.com 

 

4. Os contactos com os serviços administrativos  

Deverão continuar a ser feitos preferencialmente através de email ou telefone. Eventuais pagamentos a efetuar, deverão ser 

realizados por transferência bancária, enviando o respetivo comprovativo por e-mail, ou débito direto. 

Estando já a preparar o novo ano letivo, damos algumas informações, solicitando 
a vossa colaboração para que o ano 2022/2023 seja um sucesso. 

 

1. Calendário Escolar – Música e Dança: 

Períodos letivos Início Fim 
1.º  19 de setembro de 2022 17 de dezembro de 2022 
2.º  3 de janeiro de 2023 1 de abril de 2023 
3.º  17 de abril de 2023 7 de junho de 2023 – 9.º ano, 11.º e 12.º anos de escolaridade 

14 de junho de 2023 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. 
30 de junho de 2023 – 1.º ciclo do ensino básico 

Nota: Nos cursos livres, as aulas terminam a 30 de junho ou quando se atingir os 35 tempos lecionados (se não atingir os 35 
tempos lecionados até 30 de junho). 
 

Pausas letivas Início Fim 
Natal 19 dezembro de 2022 2 de janeiro de 2023 

Carnaval 20 de fevereiro de 2023 22 de fevereiro de 2023 
Páscoa 3 de abril de 2023 15 de abril de 2023 
Verão 8 de junho de 2023 – 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade 

14 de junho de 2023 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. 
1 de julho de 2023 – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade 
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1.º Período 
 

MÊS HORA DESCRIÇÃO 
8 de setembro 18:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos de Iniciação – Música  
8 de setembro 19:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do Regime Livre – 

Música (auditório) e Dança (sala 301) 
9 de setembro 18:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do 1º Grau – Música 

(auditório) e Dança (sala 301) 
12 de setembro 18:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do 2º ao 5ª Graus – 

Música (auditório) 
12 de setembro 19:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do 6º ao 8º Graus de 

Música (auditório) 
13 de setembro 18:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do 2º aos 7º anos de 

Dança (auditório) 
14 de setembro 10:00 às 12:30 

14:30 às 17:30 
Marcação de horários de instrumentos das classes de Cordas 

15 de setembro 10:00 às 12:30 
14:30 às 17:30 

Marcação de horários de instrumentos das classes de Teclas e canto 

16 de setembro 10:00 às 12:30 
14:30 às 17:30 

Marcação de horários de professores das restantes classes de 
instrumento sopro, percussão e Cursos Livres 

19 de setembro   Início das aulas  
3 de outubro 9:30 Conselho Pedagógico 

Após 3 de novembro   Visionamento no MUSA de avaliações intercalares 
7 de novembro 9:30 Conselho Pedagógico 

21 de novembro a 17 de 
dezembro 

  Audições – Dança e Música 

14 a 19 de novembro   Testes de avaliação dança e instrumento 
5 de dezembro 9:30 Conselho Pedagógico 

17 de dezembro   Último dia de aulas do 1º Período 

 
2.º Período 

 
MÊS HORA DESCRIÇÃO 

3 de janeiro 8:30 Início do 2º período 
9 de janeiro 9:30 Conselho pedagógico 

16 de janeiro   Afixação e publicação do regulamento de provas de acesso ao 
articulado e supletivo – Básico de Secundário 

31 de janeiro   Último dia para requerimentos de provas transição de grau 
6 de fevereiro 9:30 Conselho pedagógico 

Após 21 de fevereiro   Visionamento no MUSA de avaliações intercalares 
27 de fevereiro a 4 de 

março 
 Provas de transição 

27 de fevereiro a 4 de 
março 

  Testes de avaliação dança e instrumento 

6 de março 9:30  Conselho pedagógico 
6 de março a 1 de abril   Audições – Dança e Música 

1 de abril   Último dia de aulas do 2º Período 

 
3.º Período 

 
MÊS HORA DESCRIÇÃO 

17 de Abril   Início do 3º período 
17 de abril 9:30 Conselho pedagógico 
15 de maio 9:30 Conselho pedagógico 

23 a 29 de maio    Provas de passagem e globais – Música e Dança 
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MÊS HORA DESCRIÇÃO 
3 e 4 de junho   7ª Edição do Festival Beira Rio – Festa Final de Ano Letivo 

7 de junho   Alunos de regime articulado e supletivo do 9º, 11º e 12ª anos de 
escolaridade terminam o ano letivo 

14 de junho   Alunos de regime articulado e supletivo do 5º, 6º, 7º, 8º e 10ª anos de 
escolaridade terminam o ano letivo 

19 de junho 9:30 Conselho pedagógico 
30 de junho   Alunos de 1º Ciclo (Iniciação) terminam o ano letivo 
3 de julho   Testes tímbricos – Regime de iniciação 

10 e 11 de julho   Prova de Execução Instrumental – Regime de iniciação 
  

 
2 – Reunião com Encarregados de Educação (Música e Dança) 

Convidamos os encarregados de educação a comparecerem na Reunião com Encarregados de Educação (deve comparecer 

na reunião 1 pessoa por aluno), colocamos de seguida a calendarização das mesmas: 

MÊS HORA DESCRIÇÃO 
8 de setembro 18:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos de Iniciação – Música  
8 de setembro 19:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do Regime Livre – 

Música (auditório) e Dança (sala 301) 
9 de setembro 18:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do 1º Grau – Música 

(auditório) e Dança (sala 301) 
12 de setembro 18:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do 2º ao 5ª Graus – 

Música (auditório) 
12 de setembro 19:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do 6º ao 8º Graus de 

Música (auditório) 
13 de setembro 18:30 Reunião Encarregados de Educação de alunos do 2º aos 7º anos de 

Dança (auditório) 
 

3 – Informações para marcação de horários – Música 

 

a) Alunos do regime articulado 

O horário das disciplinas de Formação Musical e Classe de Conjunto foram já definidos pela EMOL em articulação e 

consonância com as escolas do ensino regular, estando para consulta na plataforma MUSa, no início de setembro, para a qual cada 

um de vós tem/terá acesso através de um username e password. Os novos alunos receberão as credenciais de acesso à nossa 

plataforma de gestão escolar até ao início de setembro. 

Também os horários da disciplina de instrumento serão marcados pela nossa escola, tendo em conta os horários da escola 

do ensino regular e os horários das disciplinas de Formação Musical, Classe de Conjunto e outras aulas teóricas (Curso Secundário) 

já marcados. Ainda assim, com relação à disciplina de instrumento, será possível, caso estritamente necessário, proceder a 

reajustamentos, acordados com o respetivo professor.  

Os horários de Instrumento serão marcados pelos professores EMOL entre os dias 14 e 16 de setembro, assim que tenhamos 

disponíveis todos os horários das Escolas do Ensino Regular. Não é necessária a presença dos Encarregados de Educação durante 

a marcação do horário de instrumento, no entanto, poderão ser contactados telefonicamente, caso seja necessário. Os horários 

das aulas de Instrumento serão igualmente publicados na Plataforma MUSa até ao final do dia 16 de setembro. Os Encarregados 

de Educação deverão consultar a Plataforma MUSa para ter conhecimento dos horários do(s) seu(s) educando(s). 

b) Alunos do regime supletivo e regime livre 

Os horários dos alunos do regime supletivo e regime livre serão também marcados de acordo com a disponibilidade 

expressa no horário da escola do ensino regular. 



 

4 

Para assegurar o melhor desempenho possível, face às condicionantes que se afiguram na elaboração de horários no OLCA, 

solicita-se que os alunos ou encarregados de educação destes regimes entreguem o horário da escola do ensino regular, com a 

indicação de disponibilidade efetiva, enviando para o e-mail:  geral@orfeaodeleiria.com até às 19 horas do dia 13 de setembro, 

ou logo que possível. 

Sem prejuízo daquela data limite, quanto mais cedo a comissão de horários do OLCA tiver acesso aos horários das escolas 

de ensino regular e quanto mais alargada for a disponibilidade apresentada, mais fácil será dar cumprimento às conveniências 

específicas dos alunos e respetivos encarregados de educação. 

Os horários de todas as aulas serão publicados na Plataforma MUSa. Os Encarregados de Educação deverão consultar a 

Plataforma MUSa para ter conhecimento dos horários do(s) seu(s) educando(s). 

 

4 – Classes de Conjunto regime articulado e supletivo a partir do 3º Grau – Música  

 

Após tomarem conhecimento dos horários de classe de conjunto (setembro), os encarregados de educação podem solicitar 

a alteração da classe de conjunto que for atribuída ao seu educando, através do seguinte formulário, cujo pedido irá 

posteriormente a despacho da Direção Pedagógica: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfixFGz6n88tINVHyCZxKOGEuHahwhrmxfJEN51ZG8

6hR-DnA/viewform 

 

Alguns alunos poderão frequentar mais do que uma classe de conjunto, sendo que serão avaliados numa só. 

 

5 – Informações Horários (Curso Básico e Secundário de Dança) 

 

Os horários das turmas do Curso Básico e Secundário de Dança foram já definidos pela EMOL em articulação e consonância 

com as escolas do ensino regular, estando para consulta na plataforma MUSa, em setembro, para a qual cada um de vós tem/terá 

acesso através de um username e password. 

 

6 – Informações Indumentária – Dança 

 

Os alunos poderão adquirir o material em qualquer loja, sendo que em momentos de performance (espetáculos ou outro 

tipo de atuações), por uma questão de estética e uniformidade, será necessário a indumentária específica da escola. A mesma 

deve ser adquirida na Loja BalletShop, na Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, em frente aos Jardins do Lis, por baixo 

do Wall Street English. 

Raparigas 
 

Turma Idade 
Ano de 

Escolaridade 
Indumentária 

Penteado 
(Clássico) 

Cu
rs

os
 L

iv
re

s 

Pré 3-5 Creche e jardim-de-
infância 

 Maillot rosa de manga curta; 
 Collants rosa/salmão completo (sem buraco) – 

Inverno; 
 Soquetes rosa/salmão – Verão; 
 Sapatilhas rosa/salmão de ½ ponta de pele (sola 

inteira); 
 Saia rosa; 
 Casaco malha, polar ou algodão rosa. 

 Elástico da cor do cabelo; 
 Rede da cor do cabelo; 
 Ganchos abertos e fechados; 
 Fita rosa (opcional). 
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Raparigas 
 

Turma Idade 
Ano de 

Escolaridade 
Indumentária 

Penteado 
(Clássico) 

Iniciação  6-9 1º ao 4º Ano 

 Maillot rosa de alças; 
 Collants rosa/salmão completo com buraco; 
 Sapatilhas rosa/salmão de ½ ponta de pele (sola 

inteira); 
 Saia rosa; 
 Casaco malha, polar ou algodão rosa. 

Cu
rs

o 
Bá

si
co

 d
e 

D
an

ça
 –

 E
ns

in
o 

Ar
tic

ul
ad

o 

1º Ano 10/11 5º Ano 

 Maillot preto básico (obrigatório); 
 Maillot de cor lilás (obrigatório); 
 2 Collants rosa/salmão completo com buraco; 
 Saia preta; 
 Boxer preto; 
 Sapatilhas de ½ ponta rosa/salmão de pele (sola 

inteira). 

 Elástico da cor do cabelo; 
 Rede da cor do cabelo; 
 Ganchos abertos e fechados. 

2º Ano 11/12 6º Ano 

 Maillot preto básico (obrigatório); 
 Maillot de cor lilás (obrigatório); 
 2 Collants rosa/salmão completo com buraco; 
 Saia preta; 
 Boxer preto; 
 Sapatilhas de ½ ponta rosa/salmão de pano (sola 

partida). 
 Sapatilhas de pontas APENAS NO 2º ANO (alunas 

compram só quando a professora informar) 

3º Ano 12/13 7º Ano  Maillot preto básico (obrigatório); 
 Maillot de cor bordeaux (obrigatório); 
 2 Collants rosa/salmão completo com buraco; 
 Saia preta; 
 Boxer preto; 
 Sapatilhas de ½ ponta rosa/salmão de pano (sola 

partida); 
 Sapatilhas de pontas (alunas compram só quando a 

professora informar) 
 Botas e malhas de aquecimento. 

4º Ano 13/14 8º Ano 

5º Ano 14/15 9º Ano 

Cu
rs

o 
Se

cu
nd

ár
io

 d
e 

D
an

ça
 –

 E
ns

in
o 

Ar
tic

ul
ad

o 

6º Ano 
7º Ano 
8º Ano 

15-18 
10º Ano 
11º Ano 
12º Ano 

 Maillot preto básico (obrigatório); 
 Maillot de cor roxo (obrigatório); 
 Maillot preto/saia à escolha da aluna; 
 2 Collants rosa/salmão completo com buraco; 
 Saia preta; 
 Boxer preto; 
 Sapatilhas de ½ ponta rosa/salmão de pano (sola 

partida); 
 Sapatilhas de pontas; 
 Botas e malhas de aquecimento. 

 

Cu
rs

os
 L

iv
re

s 

Avançado +15 >10º Ano 

 Maillot preto à escolha da aluna; 
 Maillot de cor (opcional); 
 Collants rosa/salmão completo com buraco; 
 Saia preta; 
 Sapatilhas de ½ ponta rosa/salmão de pano (sola 

partida); 
 Boxer preto; 
 Sapatilhas de pontas. 

 Coque (Dança Clássica) 
 Rabo de cavalo (Dança 

Contemporânea) 
 

Sapateado +8 >2º Ano  Roupa desportiva confortável; 
 Sapato de sapateado (com atacador). 

 Rabo de cavalo 
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Rapazes 
 Turma Idade 

Ano de 
Escolaridade Indumentária Penteado 

Cu
rs

os
 L

iv
re

s 

Pré 3-5 
Creche e jardim-

de-infância 

 Camisola/t-shirt manga curta branca; 
 Calções curtos, justos, pretos; 
 Leggings justas, pretas – Inverno; 
 Soquete preta – Verão; 
 Sapatilha de ½ ponta brancas de pele (sola 

inteira). 

 Dependendo do 
cabelo, o aluno 
deverá colocar 
espuma/laca 

Iniciação 6-9 1º ao 4º ano 

Cu
rs

o 
Bá

si
co

 d
e 

D
an

ça
 –

 E
ns

in
o 

Ar
tic

ul
ad

o 

1º Ano 10/11 5º Ano 

 Maillot branco manga curta; 
 Leggings pretas sem pé; 
 Meia preta; 
 Sapatilhas de ½ ponta pretas de pele (sola 

inteira); 
 Suportes. 

2º Ano 11/12 6º Ano  Maillot branco manga curta; 
 Leggings pretas sem pé; 
 Meia preta; 
 Sapatilhas de ½ ponta pretas de pano (sola 

partida); 
 Suportes. 

3º Ano 12/13 7º Ano 

4º Ano 13/14 8º Ano 

5º Ano 14/15 9º Ano 

Cu
rs

o 
Se

cu
nd

ár
io

 d
e 

D
an

ça
 –

 
En

si
no

 A
rt

ic
ul

ad
o 

6º Ano 
7º Ano 
8º Ano 

15-18 
10º Ano 
11º Ano 
12º Ano 

 Maillot branco manga curta; 
 Leggings pretas sem pé ou macacão; 
 Meia preta; 
 Sapatilhas de ½ ponta pretas de pano (sola 

partida); 
 Suportes. 

Cu
rs

os
 L

iv
re

s 

Avançado +15 >10º Ano 

 Camisola/t-shirt/maillot manga curta branca; 
 Leggings pretas sem pé; 
 Sapatilhas de ½ ponta pretas de pano (sola 

partida); 
 Suportes. 

Sapateado +8 >2º Ano 
 Roupa desportiva confortável; 
 Sapato de sapateado. 

 
Notas: 
 

a) As alunas têm obrigatoriamente de ter o maillot preto básico de uniforme e o de cor correspondente ao seu ano, para uso em aulas 
abertas, avaliações/testes práticos, provas passagem/globais, espetáculos ou outro tipo de atuações; 

b) No 5º Ano de Dança e Curso Secundário de Dança deverão comprar outro maillot preto à escolha da aluna, uma vez que têm muitas 
horas semanais de dança; 

c) As alunas do Curso Básico e Secundário de Dança deverão comprar botas de aquecimento e malhas de aquecimento; 
d) As sapatilhas de pontas utilizadas a partir do 2º Ano, só podem ser compradas, após indicação do professor; 
e) Para as aulas de música os alunos deverão ir, obrigatoriamente, com a indumentária das aulas de dança. Não podem realizar as aulas 

com roupa de rua; 
f) Os alunos poderão adquirir material em qualquer loja, sendo que em momentos de espetáculo ou outro tipo de apresentações, por 

uma questão de estética e uniformidade, será necessário a indumentária específica, que deve ser adquirida na loja “Ballet Shop”, na 
Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Costa, em frente aos Jardins do Lis, por baixo do Wall Street English; 

g) Para as aulas de Hip Hop os alunos deverão utilizar uma indumentária prática (legging e t-shirt) e umas sapatilhas exclusivamente de 
uso no estúdio. É expressamente proibido entrar com sapatilhas de rua nos estúdios de dança. 
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7 – Cacifos (Curso Básico e Secundário de Dança) 
 

Poderão usufruir de cacifo, os alunos do Curso Básico e Secundário de Dança, sendo o mesmo partilhado com um colega 

da turma, e mediante uma caução de 2€ por chave.  

Caso o aluno esteja interessado em usufruir de cacifo, o coordenador de cada turma no início do ano letivo irá entregar a 

cada aluno um termo de responsabilidade, para que os mesmos e os encarregados de educação assinem, mediante uma caução 

de 2€ por chave. A distribuição de cacifos é feita por ordem alfabética e os mesmos são distribuídos até ao fim do mês de setembro. 

No final do ano letivo, os alunos deverão retirar todos os seus pertences. A caução será reembolsada até dia 30 de junho, 

aquando da entrega da chave na secretaria, devidamente identificada e caso não se verifiquem danos nos cacifos. Caso o aluno 

não entregue a chave até à data estipulada, perde o direito à caução. 

 

A Direção Pedagógica da EMOL agradece a boa vontade e compreensão por parte dos alunos e encarregados de educação, 

tendo em conta que o momento e processo de marcação de horários que é extremamente complexo para uma escola como a 

nossa. 

 

 

Desejamos a todos os alunos e encarregados de educação, um ano letivo pleno de realização.  

 

A bem da Educação, da Arte e da Cultura 

A Direção Pedagógica, 

 

 


