CALENDÁRIO ACADÉMICO 2019/2020
-----------------------------------------------------CALENDÁRIO LETIVO----------------------------------------------------1º Período: de 16 de setembro de 2019 a 17 de dezembro de 2019




Inicio das aulas no AE Vergílio Ferreira: 16 de setembro de 2019
Inicio das aulas no AE Alvalade: 16 de setembro de 2019
Início das aulas no IGL: 19 de setembro de 2019

2º Período: de 6 de janeiro de 2020 a 27 de março de 2020
3º Período: de 14 de abril de 2020 a 26 de junho de 2020
Interrupções das atividades letivas
1ª Interrupção: de 18 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020
2ª Interrupção: de 24 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2020
3ª Interrupção: de 30 de março a 13 de abril de 2020

----------------------------------------------------------AVALIAÇÕES----------------------------------------------------------Provas de transição de grau: até ao final do mês de janeiro de 2020
Testes intercalares de Instrumento: de 20 até 25 de janeiro de 2020
Testes Finais: Cancelados
Provas de Equivalência à Frequência:
 2° e 3° Ciclos do ensino básico - 1ª fase: 6 a 30 de Julho; 2ª fase: 1 a 11 de setembro
 Secundário – 1ª fase: 6 a 23 de julho de 2020; 2ª fase: 1 a 7 de setembro de 2020
Provas Globais: Canceladas.
Provas de Aptidão Artística: 23 e 24 de julho de 2020
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-----------------------------------------------------TESTES DE ADMISSÃO--------------------------------------------------Inscrições para os Testes de Admissão:
 Candidatos aos Cursos de Iniciação Musical (alunos que vão frequentar o 2º, 3º e 4º ano de
escolaridade do 1º ciclo): de 1 a 15 de março de 2020;
 Candidatos aos Cursos Básicos e Secundários (alunos que vão frequentar do 2º ciclo de
escolaridade em diante): de 1 a 20 de maio de 2020;
 Alunos que frequentam o IGL e que pretendam mudar de curso: consultar o parágrafo 3.5 do
regulamento interno da escola.

Realização dos Testes de Admissão e Provas de Acesso:
AVISO: Dada a situação de epidemia provocada pela Covid-19 e atendendo às orientações emanadas
pelo ME e pela DGS, informamos que a realização dos testes de admissão aos Cursos de Iniciação,
Básicos e Secundários foi reagendada, passando os mesmos a decorrer de forma não presencial.
No entanto, face à impossibilidade de avaliar à distância a aptidão instrumental dos candidatos ao 1º
grau que ainda não tocam, estes, e apenas estes, farão uma prova de instrumento presencial no dia 1
de julho, em horários individualizados a divulgar oportunamente. Estas provas decorrerão de acordo
com as normas de higiene da DGS relativas à prevenção da Covid-19 em ambiente escolar.
 Candidatos aos Cursos de Iniciação Musical:
15 de Junho - envio aos candidatos das instruções de elaboração do vídeo de candidatura;
16 a 22 de junho - receção dos vídeos dos candidatos;
1 e 2 de Julho - análise e avaliação dos vídeos pelo júri.
 Candidatos aos Cursos Básicos:
Candidatos ao 1º Grau:
24 de Junho - envio aos candidatos das instruções de elaboração dos vídeos de
candidatura;
25 de Junho a 1 de julho - receção dos vídeos dos candidatos;
1 de julho – prova de aptidão instrumental presencial (apenas para candidatos que não
tocam);
6 e 7 de Julho - análise e avaliação dos vídeos pelo júri.
Candidatos aos outros graus (2º, 3º, 4º e 5º Grau):
25 de Junho a 1 de julho - receção dos vídeos de Instrumento/Canto dos candidatos;
6 e 7 de Julho - provas orais de Formação Musical; análise e avaliação dos vídeos pelo
júri.
 Candidatos aos Cursos Secundários:
1 a 7 de julho - receção dos vídeos de Instrumento/Canto dos candidatos;
9 e 10 de Julho - provas orais de Formação Musical; análise e avaliação dos vídeos pelo júri.

---------------------------------------------------------MATRÍCULAS----------------------------------------------------------A partir de 26 de junho: no Portal das Matrículas;
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Entre 13 e 17 de julho: em formulário próprio do IGL, a disponibilizar oportunamente.

-----------------------------------------------CALENDÁRIO DE REUNIÕES-------------------------------------------------Reuniões de avaliação de final de período:




1º Período -18 de dezembro de 2019
2º Período - 30 de março de 2020
3º Período - 29 e 30 de junho de 2020

Reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico:
02.10.2019
06.11.2019
04.12.2019
08.01.2020
05.02.2020
04.03.2020
15.04.2020
06.05.2020
03.06.2020
Reunião da Secção de Avaliação de Desempenho Docente:
13.07.2020
Reuniões ordinárias dos Departamentos Curriculares
Departamento de Canto e Música de Conjunto:
1º Período - 30.09.2019
2º Período - 15.01.2020
3º Período - 22.04.2020
Departamento de Ciências Musicais:
1º Período: 11.12.2019
2º Período: 18.03.2020
3º Período: 03.06.2020
Departamento de Instrumentos Melódicos:
1º Período - 18.09.2019
2º Período - 15.01.2020
3º Período - 15.04.2020
Departamento de Instrumentos de Tecla:
1º Período - 25.09.2019
2º Período - 15.01.2020
3º Período - 13.05.2020
IGL, 26.05.2020
O Diretor,
Ricardo Monteiro
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