Informação
Exmo. (a) Sr. (a) Encarregado (a) de Educação,
No sentido de dar a conhecer a oferta educativa que o Conservatório Regional do Baixo
Alentejo (CRBA) disponibilizará para o próximo ano letivo 2020/2021, relativamente aos
Cursos Básicos de Música e Dança em regime articulado e seu funcionamento (5º ano
de escolaridade), o CRBA solicita a sua atenção para a informação em anexo ao presente
documento e infra exposta:
- Período de inscrições para as Provas de Admissão aos Cursos Básicos de Música e
Dança: 25 de maio de 2020 a 26 de junho de 2020;
- A inscrição para as Provas de Admissão poderá ser efetuada online em:
http://secretaria.musasoftware.com/candidatosCRBA, ou em formato papel (ANEXO 1);
- Os (As) Encarregados (as) de Educação que optem pela inscrição para as Provas de
Admissão em formato papel deverão entregar o respetivo documento nas instalações
do CRBA em Beja, Castro Verde ou Moura;
- De acordo com a legislação em vigor, as Provas de Admissão são obrigatórias para
todos (as) os (as) candidatos (as) independentemente de já serem ou não alunos (as) da
nossa instituição;
As Provas de Admissão serão efetuadas na semana de 29 de junho a 3 de julho de
acordo com uma calendarização rigorosa respeitando as regras e recomendações
adaptadas às circunstâncias de saúde pública vigentes;
- Os (As) Encarregados (as) de Educação serão contactados (as) pelo CRBA para que de
acordo com a calendarização efetuada se apresente com o (a) seu/sua educando(a) em
data, hora e local a definir;
- As admissões de alunos (as) serão efetuadas de acordo com os critérios estabelecidos
no Regulamento Interno do CRBA e vagas disponíveis para o efeito;

- O resultado da seriação dos (as) candidatos (as) será divulgada em tempo útil até 15
dias de calendário após a realização das provas nas instalações do CRBA em Beja, Castro
Verde e Moura;
- Findo o processo de seriação dos (as) candidatos (as) e afixação das listagens, o CRBA
comunica a seriação dos candidatos (as) admitidos (as) às instituições parceiras
responsáveis pela componente de formação geral, nomeadamente: Agrupamento de
Escolas N.º 1 de Beja, Agrupamento de Escolas N.º 2 de Beja, Agrupamento de Escolas
de Castro Verde e Agrupamento de Escolas de Moura, de acordo com a instituição em
que o (a) candidato (a) se encontre vinculado;
- Os (As) Encarregados (as) de Educação dos (as) candidatos (as) admitidos (as) dispõem
de 15 dias de calendário a contar da data de afixação das listagens para formalizar a
matrícula nas instalações do CRBA em Beja, Castro Verde ou Moura.
- Finda a data supracitada o Conservatório Regional do Baixo Alentejo não se
responsabilizará pela disponibilidade de vaga para o Curso Básico em causa.
Solicitamos a atenção para o documento denominado “ANEXO 2” que contém o plano
curricular dos Cursos Básicos de Música e Dança contemplados na Portaria nº 223A/2018 de 3 de agosto.
Qualquer questão adicional a Direção Pedagógica está à disposição através de:
dp.musica@crba.edu.pt, dp.danca@crba.edu.pt, geral@crba.edu.pt ou através dos
telefones: 284 312 880 (Beja), 286 328 020 (Castro Verde), 285 251 725.
Sem outro assunto, apresentamos os mais sinceros cumprimentos
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