ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE

Ex. Mo(a) Senhor(a)
Encarregado(a) de Educação

Assunto: Admissão de novos alunos ao 5.º Ano e seguintes, para o ano letivo 2021/2022.
Regime, Organização e Calendário das Provas.

Num contexto de emergência de saúde pública de âmbito internacional, provocada pela pandemia COVID-19, e
tendo em conta a natureza das provas para admissão de novos alunos, o Conselho Pedagógico do Conservatório
de Música do Porto deliberou, o seguinte:

As Provas de Admissão de novos alunos ao Conservatório de Música do Porto, para 2021/2022 são
realizadas em regime presencial, cumprindo todas as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Nesse sentido, foram adaptadas algumas das normas do Regulamento para Admissão de novos alunos, assim
como o respetivo Edital, para as quais chamamos a melhor atenção:

A realização das provas é organizada de forma a garantir as normas de segurança da DGS:
1. A permanência dos candidatos nas instalações da escola é limitada ao tempo estritamente necessário para a
realização das provas.
2. O controlo e condicionamento do acesso e da circulação dos candidatos e seus Encarregados de Educação é
feito através de um circuito definido, que deve ser respeitado, seguindo as indicações dadas.
3. É obrigatório o cumprimento das regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização de mãos.
Nesse sentido, procedeu-se à organização dos horários das provas, minimizando o contacto entre alunos
e seus encarregados de educação ou o seu cruzamento e concentração, assim como a organização dos
espaços através da realização das provas em salas amplas e de acesso fácil, reduzindo o circuito de
circulação dentro da escola e garantindo todas as normas de segurança e higiene.
4. É obrigatório o uso de máscara no acesso e permanência na escola e no recinto escolar aos candidatos
maiores de 6 anos de idade e seus acompanhantes.
5. É autorizada a entrada no recinto escolar de apenas um acompanhante por candidato.
6. O acesso ao interior da escola e às salas onde se realizam as provas é restrito aos candidatos, que serão
sempre acompanhados por um Assistente Operacional.
7. As provas de Admissão/Aferição ao 5.º ano/1.º grau e seguintes serão realizadas no horário a comunicar, com
um aluno por sala/júri.
8. A entrada no recinto escolar é feita pelo portão lateral que dá acesso ao palco do “Jardim dos Músicos” através
da Rua Instituto de Cegos S. Manuel, onde será feita a chamada dos candidatos, 10 minutos antes da hora
prevista para a realização da prova.

ESA 404214
Praça Pedro Nunes - 4050-466 Porto - Portugal | Telefone: 222073250 | Fax: 222073251
Email: secretaria@conservatoriodemusicadoporto.pt | site: http://www.conservatoriodemusicadoporto.pt

ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE

9. O acesso à sala da prova é feito através da entrada do piso-2 do edifício principal e da entrada do Edifício da
Biblioteca, debaixo da pala que une os dois edifícios.
10. Este acesso é restrito aos candidatos, que serão sempre acompanhados por um Assistente operacional, que
verifica o uso obrigatório de máscara e garante a higienização das mãos, com solução antisséptica de base
alcoólica (SABA).
11. Aquando da entrada dos candidatos para a sala, os seus acompanhantes aguardam na “Praça do Auditório”.
12. Após a realização da prova, os candidatos são aí conduzidos, saindo de imediato com os acompanhantes
através do circuito indicado (Portão lateral do Auditório).
13. Lembra-se que, de acordo com o n.º 26 do Regulamento de Admissões, os candidatos devem fazer-se
acompanhar obrigatoriamente de documento legal de identificação.

Calendário das provas:

Ano/Grau

Dia da prova

5.º Ano de Escolaridade/1.º Grau
Prova de aptidão musical e de conhecimentos

13 de julho de 2021

a nível da execução Instrumental/Vocal
6.º Ano de Escolaridade/2.º Grau e seguintes
Provas de conhecimentos a nível de Formação Musical

14 de julho de 2021

(Prova Escrita e Prova Oral)
6.º Ano de Escolaridade/2.º Grau e seguintes
Prova de conhecimentos a nível da execução Instrumental/Vocal

15 de julho de 2021

O horário das provas encontra-se afixado em local próprio, junto aos Serviços Administrativos e será
comunicado por email a cada candidato, através do endereço eletrónico de contacto, constante na ficha de
inscrição.
Em

caso

de

dúvida

ou

falha

na

receção

do

horário,

deve

contactar-nos

através

admissoes@conservatoriodemusicadoporto.pt

Certos da sua melhor compreensão, agradecemos desde já toda a colaboração.

Conservatório de Música do Porto, 05 de julho de 2021
Com os melhores cumprimentos
O Diretor
António Moreira Jorge
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