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Matrícula no 5.º Ano, 2.º Ciclo do Ensino Básico no Ensino Artístico Especializado 
no Conservatório de Música de Seia – Collegium Musicum. 
 

Ø Responder “Sim” à questão “Pretende inscrever-se no ensino artístico 
especializado?”. 

 

 

CAMPOS DE INDICAÇÃO DO REGIME DE ENSINO  

 

 

> Escolher “Articulado” no Regime de Frequência e na “modalidade de ensino”.  

NOTA IMPORTANTE:  

O Conservatório de Música de Seia enviou por email os comprovativos de 
existência de vaga.  

Se não recebeu, por favor, envie um email para o endereço 
conservatoriodeseia@gmail.com   

É necessário anexar este comprovativo no final do processo de matrícula 



O Encarregado de Educação indica os detalhes da escola do Ensino 
Regular/agrupamento de Escolas (Pública) 

 
 

 

 

Seguidamente terá́ de escolher os detalhes para a escola do Ensino Artístico 
Especializado/ Conservatório de Música de Seia – Collegium Musicum 

ESCOLHER ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 
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Figura 77. DETALHES DA PREFERÊNCIA PARA O 5.º ANO DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Para adicionar preferências deverá sempre: 
1. Selecionar o Tipo de Ensino – Neste campo deverá ser indicado se o estabelecimento de 

ensino que pretende selecionar pertence ao Ensino Público ou se é uma Escola de Ensino 
Particular e Cooperativo. Da resposta a esta pergunta depende a lista de escolas 
apresentadas para seleção no campo seguinte. A fim de limitar a lista de escolas a 
apresentar no campo “Escola” deverão ser preenchidos os campos “Distrito”, 
“Concelho” e “Agrupamento/Escola não Agrupada”; 

2. Selecionar a escola – A lista de escolas a ser apresentada neste campo depende dos 
campos anteriores; 

3. Responder à questão “Tem irmãos ou outras crianças e jovens pertencentes ao mesmo 
agregado familiar a frequentar a escola?” 



> Escolher “ensino particular e cooperativo” no botão vermelho do ecrã “Detalhe da 
componente do Ensino Artístico Especializado” 

 
Selecionar Distrito da GUARDA / Concelho SEIA 
 
> Escolher no Distrito “Guarda” e Concelho “Seia”. 
> Escolher “Conservatório de Música de Seia” no menu “Agrupamento ou Escola não 
Agrupada”. 
> Escolher “Ensino Artístico Especializado” e “Regime Articulado” nos menus 
“Modalidade”. 

 

 

DETALHES DA PREFERÊNCIA PARA O 5.º ANO DO 2.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO COM ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO  

 


