
 

                                        

ACESSO AO CURSO BA SICO DE MU SICA 
CALENDA RIO DE TESTES 

NORMAS 

Ano Letivo 2020/2021 
 

REALIZAÇÃO DOS 
TESTES 

 15 A 23 DE JUNHO 

CALENDÁRIO Consultar calendário de provas em anexo 

NORMAS DE 
HIGIENIZAÇÃO 

Entrada na Escola: 
Pela porta principal do Conservatório/EBSQF. Seguirão as indicações dadas pelo 
funcionário da portaria, consoante o espaço onde decorrerá o teste; 
Obrigatoriedade de higienizar as mãos e sapatos (tapete da entrada) à entrada; 
Apenas poderá entrar o candidato e UM acompanhante (entrada de acordo com 
a indicação do funcionário da portaria); 
Obrigatoriedade de uso de máscara para candidato e acompanhante. Durante a 
realização do teste o candidato retira a máscara; 
Os testes são realizados no exterior (Sopros e Canto) ou nas salas abaixo 
indicadas (de porta aberta); 
O acompanhante espera à porta da sala onde o candidato realiza o teste (no 
exterior da sala); 
O candidato deve trazer umas luvas descartáveis para o caso de ser necessário. 
Todos candidatos que possuam instrumento próprio e/ou alugado à EACMC 
(instrumentos de Sopro, Cordas, entre outros) devem trazê-lo no dia do teste. 
Saída: 
Porta para o exterior em frente ao Auditório. 

SALAS UTILIZADAS 
 

Grande Auditório 
Pequeno Auditório 
Salas de Percussão 
Espaço Exterior junto à Biblioteca 
Espaço Exterior junto ao Ginásio 

TESTES 

DE  

ADMISSÃO 

Até ao dia 9 de junho todos os Encarregados de Educação receberão (por correio 
eletrónico) uma convocatória com o dia e hora do teste. Caso não recebam esta 
informação até ao dia acima indicado, deverão entrar em contacto com a direção 
da EACMC através do endereço electrónico: info@eacmcoimbra.com). 

 Nota: Nenhuma informação respeitante à marcação de testes será dada 
telefonicamente ou enviada para o domicílio dos candidatos.  

 As faltas aos testes apenas serão justificadas por atestado médico, que 
deverá ser entregue nos serviços administrativos (prazo máximo 5 dias 
úteis). 

PUBLICAÇÃO DE 
VAGAS 

O número provisório de vagas será publicado para consulta apenas no átrio do 
Conservatório no dia 22 de junho. 

PUBLICAÇÃO DE 
RESULTADOS 

 Os resultados serão publicados apenas no átrio do Conservatório no dia 30 de 
junho. Entrarão para o átrio da Escola, para consulta dos resultados, apenas três 
pessoas de cada vez. 

Coimbra, 2 de junho de 2020 

A Diretora 

 


