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

 
Assunto: Renovações de matrícula para 2020/2021- Esclarecimento de dúvidas. 
 
 
Em resposta a algumas dúvidas que foram surgindo, vimos prestar os seguintes esclarecimentos: 
 

• Dado o atual contexto de pandemia, todos os procedimentos devem ser realizados, preferencialmente, através 
de meios digitais, evitando-se, por esta via, a necessidade de deslocação à escola por parte dos Encarregados 
de Educação; 

 

• Lembramos que desde 7 de julho, apenas as renovações de matrícula para anos de início de ciclo (5.º, 7.º e 10.º) 
e transferências têm obrigatoriamente de continuar a tramitar no Portal das Matrículas.  
Para estes casos, pode ser submetido no Portal das Matrículas o comprovativo de renovação, obtido na área de 
alunos da plataforma MUSa, para efeitos de declaração de vaga da escola artística;  

 

• Independentemente do processo no Portal das Matrículas, a renovação de matrícula de todos os alunos do 
Conservatório de Música do Porto deve ser feita online na “Área Reservada do Aluno” da plataforma 
MUSa, conforme foi indicado na comunicação anterior; 

 

• Para os alunos do Curso Secundário de Música em regime supletivo deve ainda ser preenchido o Boletim 
de Matrícula enviado anteriormente, indicando as disciplinas a frequentar em 2020/2021; 

 

• Para os alunos do 1.º Ciclo em Regime Integrado, deve ser preenchida e enviada para  a respetiva Professora 
Titular de Turma, a Ficha de Caracterização, com indicação sobre as opções das Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC)/ Porto de Atividades, almoço e lanche escolares; 

 

• Dado que o processo de renovação foi simplificado para a maioria dos alunos, solicita-se aos Encarregados de 
Educação do regime integrado, que confirmem a necessidade de atendimento presencial e façam o respetivo 
agendamento com o Diretor de Turma, dentro do horário definido anteriormente (9 de julho entre as 9:30h e as 
12:30h e as 14:30h e as 16:30h);  

 

• O consentimento relativo à proteção de dados pessoais dos Encarregados de Educação que façam a renovação 
online será recolhido oportunamente, até ao início do ano letivo; 

 

• A declaração da Segurança Social para efeitos de identificação da situação de beneficiário de ASE deve ser 
enviada para o email matriculas_2020_2021@conservatoriodemusicadoporto.pt; 
 
 

 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
Conservatório de Música do Porto, 8 de julho de 2020 

 
O Diretor 

 
_________________________ 

(António Moreira Jorge) 
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