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AVISO 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA 2020/2021 

(Para alunos que frequentaram a Escola Artística do Conservatório de Música do Porto em 2019/2020). 

 

Renovação de matrícula (com ou sem transferência) 

Legislação aplicável: Despacho normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, 

de 21 de abril; Decreto-lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril (Artigos 11.º, 12.º e 13.º); Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

e Portaria 229-A/2018 de 14 agosto. 

 

Prazo de renovação de matrícula: até 10 de Julho de 2020.  

Prazos suplementares: 

• 11 a 22 de julho de 2020 - Propina Suplementar de 5,00€.  

(Transferir para o IBAN PT50 0035 0651 00472017630 22 com a indicação do nome do aluno e enviar 

comprovativo, com essa indicação, para o email: matriculas_2020_2021@conservatoriodemusicadoporto.pt 

• 23 de julho a 31 de dezembro de 2020 (presencialmente nos Serviços Administrativos) – Propina Suplementar 

de 10,00€. 

 

Procedimentos a seguir: 

O Despacho Normativo nº 5/2020 de 21 de abril, define que a matricula e a renovação de matricula para 2020/2021 

é efetuada de forma eletrónica no Portal das Matrículas. No entanto, de forma a tornar mais ágil o processo de 

matrículas, o Ministério da Educação decidiu que a partir de hoje, apenas os anos de início de ciclo e as transferências 

devem ser obrigatoriamente feitas no Portal das Matrículas.  

Assim, para efeitos de renovação de matrícula do(a) seu(sua) educando(a), indicamos os procedimentos a seguir:  

 

1. Portal das Matrículas – Apenas para os alunos dos 5.º, 7.º e 10.º Anos.  

O pedido de renovação de matrícula dos alunos dos 5.º, 7.º e 10.º Anos deve ser apresentado de forma 

eletrónica, no Portal das Matrículas https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home com o recurso a 

uma das seguintes formas de autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso 

ao Portal das Finanças.  

2. MUSa “Área Reservada do Aluno” - Renovação online – Para todos os alunos. 

https://aluno3.musasoftware.com/AlunosCMP/#/login?returnUrl=%2Finicio 

Todos os Encarregados de Educação devem registar a intenção de renovação e proceder à verificação e 

atualização de dados, na área reservada do aluno da Plataforma MUSa.  

Consulte o vídeo explicativo: https://youtu.be/0J0kZ-QH7Zg 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
https://aluno3.musasoftware.com/AlunosCMP/#/login?returnUrl=%2Finicio
https://youtu.be/0J0kZ-QH7Zg
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3. Boletim de matrícula – Para os alunos do Regime Supletivo do Curso Secundário de Música e de Canto 

deve ainda ser entregue o Boletim de matrícula editável, (em anexo), através do email: 

matriculas_2020_2021@conservatoriodemusicadoporto.pt ,onde devem ser assinaladas as disciplinas do 

Plano de Estudos, a frequentar em 2020/2021. 

 

Documentos para verificação:  

Alunos do regime integrado: 

• número de identificação fiscal (NIF) do aluno, no caso de o ter atribuído;  

• número de cartão de utente de saúde/beneficiário (NSNS);  

• identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável;  

• número de identificação da segurança social (NISS) dos alunos beneficiários da prestação social de abono 

de família que seja pago pela segurança social;  

• Fotografia tipo passe, atualizada à data de matrícula (desde que no ato de matrícula seja autorizada a 

digitalização da fotografia para efeitos de constituição do processo do(a) aluno(a), bem como de emissão do 

cartão do aluno);  

 

Alunos do regime articulado: 

• número de identificação fiscal (NIF) do aluno, no caso de o ter atribuído;  

• número de cartão de utente de saúde/beneficiário (NSNS);  

• identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável;  

• número de identificação da segurança social (NISS) dos alunos beneficiários da prestação social de abono 

de família que seja pago pela segurança social;  

• Fotografia tipo passe, atualizada à data de matrícula (desde que no ato de matrícula seja autorizada a 

digitalização da fotografia para efeitos de constituição do processo do(a) aluno(a), bem como de emissão do 

cartão do aluno);  

• Comprovativo de matrícula da escola de ensino geral. 

 

Alunos do regime supletivo: 

• número de identificação fiscal (NIF) do aluno, no caso de o ter atribuído;  

• número de cartão de utente de saúde/beneficiário (NSNS);  

• identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável;  

• número de identificação da segurança social (NISS) dos alunos beneficiários da prestação social de abono 

de família que seja pago pela segurança social;  

• Fotografia tipo passe, atualizada à data de matrícula (desde que no ato de matrícula seja autorizada a 

digitalização da fotografia para efeitos de constituição do processo do(a) aluno(a), bem como de emissão do 

cartão do aluno);  
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• Comprovativo de matrícula da escola de ensino geral. 

• 10,00€ em numerário – (5,57€ seguro escolar + 4,43€ taxa administrativa); 

Transferir para o IBAN PT50 0035 0651 00472017630 22 com a indicação do nome do aluno e enviar 

comprovativo, com essa indicação, para o email: matriculas_2020_2021@conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

As respostas a algumas dúvidas e questões podem ser consultadas nas “perguntas frequentes” 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/FAQS_MATRICULAS_2021.pdf e no Manual do 

Encarregado de Educação https://docescolas.dgeec.mec.pt/index.php/s/gmJghKBsu7h6JOX disponíveis no Portal 

das Matrícula, ou através do Email: matriculas_2020_2021@conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

Poderá ainda Usufruir de apoio presencial dentro dos horários seguintes: 

 

Alunos do regime integrado: 

1.º Ciclo  

8 de julho de 2020 - 9:30h às 12:30h e 14:30h às 16:30h. 

Junto dos Professores Titulares de Turma, nas salas do 1º Ciclo. 

2.º e 3.º Ciclos e Secundário  

9 de julho de 2020 - 09:30h às 12:30h e 14:30h às 16:30h.  

Junto dos Diretores de Turma, em sala a designar. 

Alunos do regime articulado e supletivo  

Todos os Ciclos  

8 a 10 de julho de 2020 - 09:30h às 12:30h e 14:30h às 16:30h. 

Junto de Professores nas mesas da área de alunos do Piso 0. 

 

A entrada dos Encarregados de Educação será feita pela porta principal, observando-se a lotação máxima do espaço 

(1 Encarregado de Educação por cada professor de atendimento) e seguindo todas as regras da DGS, nomeadamente 

o uso obrigatório de máscara e a higienização das mãos à entrada, com solução antisséptica de base alcoólica. 

 

 

 

Conservatório de Música do Porto, 7 de julho de 2020 
 

 

O Diretor 

 António Moreira Jorge 

 

 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/FAQS_MATRICULAS_2021.pdf
https://docescolas.dgeec.mec.pt/index.php/s/gmJghKBsu7h6JOX

