
 

MANUAL DE MATRÍCULAS E RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA PARA  2022/2023 
 
 
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
Os pagamentos inerentes à renovação de matrícula estão discriminados mais abaixo neste 
documento. 
Devem consultar os prazos definidos no Calendário de Matrículas disponível para consulta no site da 
escola em Área de alunos » Matrícula/Renovação de Matrícula. 
 
 

Alunos do regime integrado, supletivo e articulado que renovam matrícula (não se aplica a alunos 
que ingressam pela primeira vez no 2.º do ensino básico, curso secundário e cursos profissionais) 
realizam a renovação através da base de dados GesMusica nos prazos definidos no Calendário de 
matrículas disponível para consulta no site da escola em Área de alunos » Matrícula/Renovação de 
Matrícula. 
 
Os alunos do Integrado e do profissional que queriam efetuar pedido de ASE e de transportes 
escolares para o ano letivo 22/23 devem dirigir-se à escola para entrega dos documentos devidos nas 
datas definidas no calendário de Matrículas. 
 
Condições especiais para alunos que transitam para o 7.º ano do regime integrado: 
Os alunos renovam matrícula obrigatoriamente no portal das matrículas, e na base de dados 
GesMusica onde devem indicar a opção de Educação Visual e/ou Expressão Dramática. 
 
 
NOVAS MATRÍCULAS 
Os pagamentos inerentes à matrícula estão discriminados mais abaixo neste documento. 
Devem consultar os prazos definidos no Calendário de Matrículas disponível para consulta no site da 
escola em Área de alunos » Matrícula/Renovação de Matrícula. 
 
Regime integrado e Profissional: alunos que efetuaram prova e foram ADMITIDOS, ingressam pela 
primeira vez no 2.º Ciclo do Ensino Básico, Curso Secundário e Cursos Profissionais são considerados 
como nova matrícula. Têm de realizar obrigatoriamente a matrícula, aliada de transferência nos casos 
em que se aplique, através do Portal das Matrículas. As matrículas só serão validadas depois de 
rececionado o comprovativo de pagamento (instruções de pagamento mais abaixo neste 
documento).  
 
Regime supletivo/articulado: Os alunos que prestaram provas e foram ADMITIDOS ao Conservatório 
efetuam matrícula presencial nas datas definidas em calendário de matrículas. Os documentos que 
devem trazer e pagamentos são obrigatórios e estão descritos mais abaixo neste documento. 
A marcação online deve ser feita de acordo com Calendário de matrículas disponível no site da 
escola. http://secretaria.emcn.edu.pt/ 
 
Todos os regimes: O portal das matrículas deverá solicitar um comprovativo de inscrição nos testes 
ou de admissão, os documentos são verificados pela nossa escola pelo que basta introduzir um 
prtscreen da pauta onde conste o nome do aluno e o resultado ADMITIDO no caso do integrado e 
profissional, ou APTO no caso de articulado/supletivo. 

http://www.emcn.edu.pt/index.php/area-de-alunos_
http://filemaker.emcn.edu.pt/fmi/webd/BD_GesMusica_EMCN
http://www.emcn.edu.pt/index.php/area-de-alunos_
http://www.emcn.edu.pt/index.php/area-de-alunos_
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/
http://filemaker.emcn.edu.pt/fmi/webd/BD_GesMusica_EMCN
http://filemaker.emcn.edu.pt/fmi/webd/BD_GesMusica_EMCN
http://www.emcn.edu.pt/index.php/area-de-alunos_
http://secretaria.emcn.edu.pt/


 

 
 
TRANSFERÊNCIAS DE ESCOLA 
Todos os alunos de regime integrado ou profissional que pretendem fazer transferência do 
Conservatório para outra escola, qualquer que seja o ano, efetuam a transferência obrigatoriamente 
através do portal das matrículas indicando a nossa escola como escola de origem. 
 
Os alunos que prestaram prova de admissão e foram ADMITIDOS ao Conservatório para regime 
integrado ou profissional efetuam obrigatoriamente a transferência através do portal das matrículas 
nos prazos designados: 
 
5.º ao 7.º ano(s) - 9 julho a 19 julho 
8.º ao 12.º ano(s) - 17 junho a 1 julho 
 
As transferências para o regime integrado e profissional estão sujeitas a pagamentos e só serão 
validadas depois de rececionado o comprovativo de pagamento (instruções de pagamento mais 
abaixo neste documento). 

 
 

LINKS ÚTEIS 
Portal das Matrículas - https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home 
Base de dados GesMusica - http://filemaker.emcn.edu.pt/fmi/webd/BD_GesMusica_EMCN 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ÀS NOVAS MATRÍCULAS PRESENCIAIS 
2 Fotografias atualizadas (não se aceitam fotocópias).  
2 Fotocópias do Cartão de Cidadão e o (original válido) devidamente autorizadas e traçadas para o 
efeito. Em caso de não autorização será impressa a informação diretamente do cartão de cidadão 
com um custo de €0,15. 
Os dados relativos à composição do agregado familiar por último validados pela Autoridade 
Tributária. 
Cópia do Boletim de Vacinas devidamente actualizado. 
1 Fotocópia do Cartão de Contribuinte do aluno (situações especiais). 
1 Fotocópia do Cartão de Utente (situações especiais). 
1 Fotocópia NISS (N.º de Identificação da Segurança Social) (situações especiais). 
Cópia do cartão de subsistema de saúde (se aplicável). 
 
Alunos com instrumento alugado à EMCN: 
Fotocópia do recibo comprovativo do pagamento, para 2020/2021, do aluguer de instrumento (100€ 
anuais ou 10€ x 12meses=120€) 
      - Fotocópia da apólice do seguro de instrumento – actualizada para 2020/2021.  
 
 

  

http://filemaker.emcn.edu.pt/fmi/webd/BD_GesMusica_EMCN


 

PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO E CUSTOS INERENTES À MATRÍCULA/RENOCAÇÃO DE 
MATRÍCULA 
 
Os comprovativos de pagamento devem ser enviados por email com assunto: “Pagamento de 
Matrícula/Renovação de Matrícula aluno n.º (indicar o número de processo que consta na pauta de 
admitidos) regime articulado/integrado/supletivo)” para secalunos@emcn.edu.pt e em CC 
alunos.emcn@gmail.com 
 
Exemplo:  
 
 
 
 
 
 
 

 

IBAN: PT50 0781 0112 0112 0012 64926 

 
€7,50 - cartão magnético de aluno (a ser entregue ao aluno no início do ano letivo – novos alunos); 
€5 - caderneta do ensino regular – para alunos do Regime Integrado e do Curso Profissional; 
€10 – taxa anual de ocupação do cacifo – Exclusivo para alunos do integrado e profissional. 
 
Alunos mais de 18 anos ou que completem 18 anos até 31 de agosto 
€7,50 - cartão magnético de aluno (a ser entregue ao aluno no início do ano letivo – novos alunos); 
€5 - o boletim de matrícula - alunos com mais de 18 anos; 
€3 - ficha de actualização de dados - alunos com mais de 18 anos; 
€1 - boletim de renovação de matrícula no ensino regular básico/secundário - só para alunos do 
Regime Integrado que vão mudar de regime/escola; 
Propinas: €0,45 por disciplina - alunos com mais de 18 anos; 
€7,05 para Seguro Escolar - alunos com mais de 18 anos. 
 
Prazo suplementar: nos 8 dias úteis imediatamente seguintes após o prazo definido pela escola 
(mediante marcação), para cada ano/grau/instrumento, mediante o pagamento de uma propina 
suplementar de €5. Terminado esse prazo só se poderão matricular mediante existência de vaga e 
requerimento autorizado pela Diretora, com o pagamento de uma propina suplementar de €10. 
 

mailto:secalunos@emcn.edu.pt

