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Manual de Apoio

MARCAÇÃO DE HORÁRIOS 2020-2021
INICIAÇÃO MUSICAL I A IV

Plataforma
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Em 2020/21, a marcação de horários das turmas de Iniciação Musical I a IV efetua-se através 
da plataforma Eventbrite.

Desta forma, pretende-se minimizar deslocações e tempos de espera prolongados por
parte dos alunos e famílias, este ano reforçados pelas medidas de contenção da propagação 
da Covid-19.

Neste documento encontrará um exemplo, passo a passo, da marcação de um horário de 
Iniciação Musical II. Caso tenha escolhido a disciplina de Criação e Improvisação Musical, o 
aluno ficará automaticamente inscrito na turma do dia das aulas de Iniciação.
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1. Os links para marcar os horários serão 
disponibilizados até 2 dias antes da data da 
marcação, na página: 
www.conservatoriodemusicadesintra.org/
marcacao_iniciacao_20-21.html

Nessa altura, poderá apenas consultar as 
orientações de marcação, bem como os 
horários disponíveis, clicando em Detalhes.

Por favor, leia com atenção este manual 
antes de iniciar a marcação dos horários.
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2. No dia e horário da marcação, aceda ao link anteriormente referido e clique na tecla F5 para atualizar a 
página. Antes de marcar leia atentamente a descrição das orientações de marcação online. 
>>>>>>> De seguida, clique no botão    Inscreva-se já
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3. Será direcionado para a página na qual constam os horários disponíveis. 

4. Escolha a turma com o horário 
pretendido, assinalando a opção 1.
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6. Será direcionado para uma página de confirmação, na 
qual tem 5 minutos * para efetuar um registo ** 
e finalizar a marcação do horário. 

Caso deixe passar os 5 minutos, a vaga voltará a ficar 
disponível para outras pessoas marcarem.

Deverá inserir o seu nome e apelido + 
e-mail que indicou na matrícula + nome do aluno.

7. Após o preenchimento de todos os dados, 
clique em  Concluir registo

5. Depois de escolher a turma que pretende, clique em    CHECKOUT

*

**
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9. Receberá na sua caixa de correio eletrónico um 
e-mail da plataforma Eventbrite com a confirmação 
da marcação bem sucedida e a respetiva indicação 
do horário marcado.
Verifique sempre a caixa de spam.

10. No prazo de 5 dias úteis poderá confirmar o 
horário final na área do aluno na plataforma MUsa. 

Se não tiver acesso à área do aluno, entre em con-
tacto com a secretaria através do e-mail: 
secretaria@conservatoriodemusicadesintra.org
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Dúvidas frequentes

1. Marquei um horário, mas quero alterá-lo. 
Se quer alterar a marcação ainda durante o horário de marcação, contacte de imediato o Conservatório 
através do número: 96 182 63 49 e informe que pretende desistir do horário anteriormente marcado. 
De seguida, repita todo o procedimento de marcação anteriormente efetuado. Se a marcação online já tiver 
terminado, contacte a secretaria para expor o seu pedido.

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

3. Deixei passar os 5 minutos para efetuar o registo.
Perdeu a sua reserva de marcação de horário e terá que repetir todo o procedimento desde o início.

4. Não tenho possibilidade de marcar o horário no período indicado para a marcação.
Contacte a secretaria do Conservatório posteriormente para marcação nas vagas ainda existentes.

CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTOS E PEDIDOS

E-mail: alunos@conservatoriodemusicadesintra.org
Telemóvel: 96 182 63 49
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MUITO OBRIGADO!


