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MArcAção de horários 2017-2018

Disciplina De instrumento

Plataforma



2

O Conservatório de Música de Sintra encontra-se a testar um novo procedimento para 
marcação on-line dos horários de instrumento e disciplinas teóricas, indo ao encontro das 
sugestões de alguns encarregados de educação. 

Desta forma, pretende-se minimizar deslocações e tempos de espera prolongados.

Tratando-se de uma primeira experiência, é natural que surjam dúvidas e pequenas di-
ficuldades, que tentaremos solucionar com rapidez. Apelamos à boa compreensão e co-
laboração de todos.

Neste documento encontrará um exemplo, passo a passo, da marcação de um horário de 
instrumento. 

notas importantes
> os alunos de iniciação Musical têm prioridade na marcação da disciplina de instrumento, 
levando ao bloqueio de alguns horários que podem surgir inicialmente disponíveis.

> consulte atentamente as listas dos horários das disciplinas em turma (Formação Musical, 
Leitura Musical, coros, ensembles, outras disciplinas teóricas), de forma a não sobrepor o 
horário de instrumento com aulas colectivas que o seu educando tenha que frequentar.
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1. Irá receber um e-mail do Conservatório com a 
indicação do link a que deverá aceder no dia da 
marcação, bem como informações sobre este 
novo procedimento (ex.: https://piano_ig.eventbrite.pt)

Nessa altura, poderá consultar os horários 
disponíveis, mas não efectuar marcações. 

2. No dia da marcação, aceda ao link e será direc-
cionado para uma página semelhante à indicada ao 
lado, na qual consta uma descrição das regras de 
marcação online. >>>>>>>

Por favor, leia com atenção este manual 
antes de iniciar a marcação dos horários.
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3. Após a leitura atenta das regras de marcação, clique no botão     inscreVa-se JÁ
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5. Escolha o horário pretendido para a 
aula de instrumento seleccionando 1 na 
caixa numérica. Marque apenas um horário.

4. Será direccionado para a página na qual constam os horários 
disponíveis. Utilize o scroll para visualizar todos os horários.

6. Depois de escolher o horário clique em       

cHecKout
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7. Será direccionado para uma página de 
confirmação, na qual tem 5 minutos para 
efectuar um registo e finalizar a marcação 
do horário. Caso deixe passar os 5 minu-
tos, o horário voltará a ficar disponível para 
outras pessoas marcarem.

Deverá inserir o seu nome e apelido, 
o e-mail que indicou na matrícula, 
número de telemóvel e o nome 
completo do aluno.

8. Após o preenchimento de todos 
os dados, clique em    concluir registo
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9. Receberá na sua caixa de correio electró-
nico um e-mail da plataforma Eventbrite com 
a confirmação da marcação bem sucedida e a 
respectiva indicação dos horários marcados.

10. No prazo de 48 horas receberá um 
e-mail da secretaria do Conservatório com a 
confirmação final do horário atribuído.
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Dúvidas frequentes

1. Não tenho possibilidade de aceder a um computador/tablet/smartphone no horário destinado 
à marcação de horários.
Nesse mesmo horário, poderá dirigir-se ao Conservatório e efectuar a marcação num dos nossos computadores, 
mediante ordem de chegada. 

2. Nenhum dos horários existentes para a disciplina é compatível com a minha disponibilidade. 
Contacte a secretaria e marque um horário de atendimento para resolver a situação. Todos os casos têm solução :) 
E-mail: secretaria@conservatoriodemusicadesintra.org

3. Marquei um horário, mas quero alterá-lo. 
Se quer alterar a marcação ainda durante o horário da marcação, contacte de imediato o Conservatório através do 
número: 96 638 23 38 e informe que pretende desistir do horário anteriormente marcado. De seguida, repita todo o 
procedimento de marcação anteriormente efectuado.

4. Marquei turmas/horas em excesso.
O Conservatório reserva-se no direito de escolher o horário final entre as opções por si enviadas.

5. deixei passar os 5 minutos para efectuar o registo.
Perdeu a sua reserva de marcação de horário e terá que repetir todo o procedimento desde o início.
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MUiTo oBriGAdo!


