
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 52/2017 

PERÍODO DE AVALIAÇÕES – 1º SEMESTRE LETIVO 

4º CICLO – ÓPERA ESTÚDIO, COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA CORAL 
 
 

Prezados (a) Alunos (a),  
 

Informamos o calendário de avaliações do 1º semestre de 2017, seguindo o calendário anual da EMESP: 
 

 08 A 14 DE JUNHO - AVALIAÇÕES DAS DISCIPLINAS DE APOIO E PRÁTICAS COLETIVAS 
 

 Período de avaliações semestrais de todas as disciplinas de apoio e das práticas coletivas (prática 

coletiva de instrumento/música de câmara/prática de conjunto), nos mesmos dias e horários das aulas. 
 

 

15 A 17 DE JUNHO  
 

 Feriado Corpus Christi e Recesso. 

 

19 A 24 DE JUNHO - AVALIAÇÕES DE INSTRUMENTO 

 Período de avaliações semestrais das disciplinas de instrumento:  

 

19 A 24 DE JUNHO - AVALIAÇÕES DE INSTRUMENTO 
 

 Período de devolutivas das avaliações das disciplinas de apoio: para todas as disciplinas de apoio, nos 

respectivos dias e horários de aula. Os alunos e/ou responsáveis poderão comparecer nesses dias, para 
obter informações sobre o rendimento do (a) aluno (a) diretamente com o Professor da disciplina. Os 

alunos e/ou responsáveis devem assinar lista de presença nas devolutivas. 

19 A 24 DE JUNHO – DEVOLUTIVA DAS DISCIPLINAS DE APOIO 
 

 Período de devolutivas das avaliações das disciplinas de apoio: para todas as disciplinas de apoio, nos 

respectivos dias e horários de aula. Os alunos e/ou responsáveis poderão comparecer nesses dias, para 

obter informações sobre o rendimento do (a) aluno (a) diretamente com o Professor da disciplina. Os 

alunos e/ou responsáveis devem assinar lista de presença nas devolutivas. 
 

26 DE JUNHO A 01 DE JULHO  
 

 Período de Provas Substitutivas (apenas para os alunos que solicitarem via requerimento até 2 de junho 

e entregarem a justificativa para análise da Coordenação Pedagógica).  

 Última semana de aula. 

 Período de devolutiva das avaliações de Instrumento, Práticas Coletivas e Cursos Livres do 1º semestre 

letivo, nos respectivos dias e horários de aula. Os alunos e/ou responsáveis poderão comparecer 

nesses dias, para obter informações sobre o rendimento do (a) aluno (a) diretamente com o Professor 

da disciplina. 
 

 

01 DE JULHO 
 

 Término do 1º semestre letivo. 
 

31 DE JULHO 
 

 Início do 2º semestre letivo. 
 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Pedagógica para que possamos ajudá-lo da 

melhor maneira possível. 
 

Contatos da Secretaria:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 

 secretaria.aluno@emesp.org.br       
Data de envio: 30/05/2017     

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

