
RENOVAÇÃO E NOVAS MATRÍCULAS PARA 2020
no conservatório

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
SOMENTE PARA ALUNOS QUE SE ENCONTRAM COM MATRÍCULAS ATIVAS EM 2019

Período de 18 de novembro a 18 de dezembro, na Secretaria .

• À medida em que as vagas forem preenchidas, os cursos NÃO SERÃO OFERECIDOS nos dias subsequentes.

candidato, para fotografia digital e, caso seja menor de 16 anos, deverá estar acompanhado 
de um dos responsáveis legais.

Não é necessário que o próprio candidato retire a senha, no entanto, cada pessoa poderá retirar 
somente 1 (uma) única senha. A matrícula deve ser feita, preferencialmente, pelo próprio 

As senhas para matrícula serão distribuídas às 15 horas, 
conforme o seguinte cronograma:

• Conforme o cronograma, o candidato retira uma "senha para matrícula", distribuída por ordem de chegada. 
Nesta senha, constam a data, horário e a documentação necessárias para efetivação da matrícula. 

• Os candidatos que desejarem cursar Canto deverão possuir idade igual ou superior a 15 anos.

NOVAS MATRÍCULAS PARA 2020

Fique atento: Caso o estudante não renove sua matrícula, sua vaga será automaticamente cancelada!

Caso o estudante já tenha entregue todos os documentos, NÃO É NECESSÁRIO trazê-los 
novamente.  Os estudantes menores de 16 anos deverão estar acompanhados de um dos pais ou 

responsáveis legais. Necessária «Autorização», de próprio punho para que outras pessoas, que não o 
estudante ou responsável,  procedam a renovação de matrícula.

8 de janeiro • 4ª feira: Alunos matriculados em Escolas Públicas Municipais (a partir de 10 anos)

9 de janeiro • 5ª feira: Alunos matriculados em Escolas Particulares (a partir de 10 anos)

10 de janeiro • 6ª feira: Demais interessados (a partir de 10 anos)
. 

• Os alunos já matriculados no Conservatório, para 2020, não poderão efetivar nova matrícula. 

PROVA DE ADMISSÃO AO CURSO TÉCNICO

7 de janeiro • 3ª feira: Alunos matriculados em Escolas Públicas Estaduais (a partir de 10 anos)

6 de janeiro • 2ª feira: Crianças de 6 a 9 anos.

As Provas de Admissão ao Curso Técnico serão realizadas nos dias 3 e 4 de Dezembro de 
2019, às 19h. A inscrição ocorrerá no dia e horário da Prova. Serão oferecidas 25 vagas 

para o turno da noite. O edital com todas as informações será lançado no site, a partir do 
dia 20 de novembro.

Esperamos por você!


