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Introdução 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) 2021/2022 constitui-se como um importante documento 

de referência da escola, onde constam todas as atividades e projetos a realizar ao longo do ano 

letivo, tendo em vista a prossecução do Projeto Educativo do Conservatório de Música do 

Porto e da sua MISSÃO, com enfoque no sucesso escolar dos alunos e na promoção do mérito 

e da excelência, aliada a uma cultura de rigor e exigência, que permita que o Conservatório de 

Música do Porto continue a afirmar-se como uma escola de referência do Ensino Artístico 

Especializado da Música. 

 

O PAA do Conservatório de Música do Porto para 2021/2022 contempla um leque de atividades 

e projetos que visam a participação de alunos, professores, e outros agentes, proporcionando 

aos seus alunos uma abordagem multidisciplinar das diferentes áreas do currículo e 

promovendo o reforço do eixo escola-família e a abertura da escola à comunidade. 

Este Plano, aprovado em Conselho Geral, congrega as atividades e projetos aprovados 

previamente em Conselho Pedagógico, por propostas da Direção, dos Departamentos 

Curriculares, Grupos Disciplinares e outros intervenientes ou parceiros, onde se incluem a 

Associação de Estudantes, a Associação de Pais e Encarregados de Educação e a Associação 

de Amigos do Conservatório de Música do Porto. 

 

A exemplo dos dois últimos, este ano letivo fica ainda fortemente marcado pelo período de 

combate à pandemia mundial COVID 19, que condiciona o funcionamento geral da escola e a 

sua atividade letiva, a funcionar de acordo com um plano de contingência que tem limitado as 

atividades de carácter mais performativo a desenvolver pela escola, no âmbito e no contexto 

do Ensino Artístico Especializado da Música. 

O Plano de Atividades sofre assim bastante impacto com uma necessária adaptação ao tipo 

ou modalidade de atividades a desenvolver e uma acentuada redução de eventos.  

Prevê-se, para este ano letivo, a retoma gradual e em segurança dos eventos no Auditório, com 

abertura ao público, dos Concertos de abertura à Comunidade, na Casa da Música, no Natal e 

no Final do Ano Letivo, assim como a retoma das mobilidades presenciais, no âmbito dos 

Projetos Erasmus +, das Visitas de Estudo e dos eventos interescolares – Orquestra de Jovens 

dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM) e do Concurso Nacional entre alunos de todos 

os Conservatórios (Concurso Jovem.COM), que este ano serão organizados pelo 

Conservatório da Madeira. Este ano ficará ainda marcado pelo Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE).  
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Intervenientes 

Na execução deste plano participam diferentes intervenientes:  

• Direção Executiva 

• Equipa de Produção 

• Docentes 

• Alunos 

• Pessoal não docente 

• Encarregados de educação 

• Entidades externas através de parcerias com o Conservatório 

 

Direção Executiva  

Com a recondução do Diretor em 22 de julho, deu-se início a um novo mandato de quatro anos, 

com a nomeação da restante Equipa da Direção Executiva, nos termos do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, na sua redação em vigor. 

O Diretor é coadjuvado pela Subdiretora e três Adjuntos, cada um com áreas e competências 

distribuídas e que articulam com as diferentes estruturas de coordenação e supervisão 

pedagógica e a equipa de produção: 

 

Diretor: António Moreira Jorge 

Administração e gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 

patrimonial. 

 

Subdiretora: Áurea Guerner 

Coordenação da Equipa de Produção de Atividades, Coordenação e Avaliação do Pessoal Não-

Docente; Faltas e Licenças PD e PND. 

 

Adjunto: Marco Pereira 

Área pedagógica do 3.º ciclo e do Secundário e Coordenação da equipa de Horários. 

 

Adjunto: Paula Nunes 

Área pedagógica dos 1.º e 2.º Ciclos, Coordenação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI) e Coordenação de Projetos. 

 

Adjunto: José Alexandre Silva 

Direção de Instalações – Manutenção e Segurança; 

Plano digital/tecnológico – Programa Escola Digital (PED) e gestão do parque informático. 
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Estruturas de Supervisão Pedagógica 

Os grupos disciplinares estão agrupados em 7 Departamentos Curriculares, 2 representativos 

da Formação Geral e 5 da Área Vocacional.  

Cada Departamento tem o seu Coordenador, eleito para um mandato de quatro anos, em 

paralelo com o mandato do Diretor, a quem compete a Supervisão e Coordenação Pedagógica 

das diferentes disciplinas e áreas disciplinares. 

  

Coordenadores de Departamento Curricular: 

Línguas, C. Sociais e Humanas, 1º Ciclo e Educação Especial: Rosa Lídia Sousa 

Matemática e C. Experimentais e Expressões: Ana Hespanhol 

Ciências Musicais: Ana Ataíde Magalhães 

Classes de Conjunto, Canto, Acompanhamento e Jazz: Magna Ferreira 

Instrumentos de Cordas: Alexandre Correia 

Instrumentos de Teclas: António Oliveira 

Instrumentos de Sopros e Percussão: Gil Lopes 

 

Conselho Pedagógico: 

O Conselho Pedagógico da escola é presidido pelo Diretor e é constituído por todos os 

Coordenadores de Departamento e a Coordenadora de Diretores de Turma – Sónia 

Marques 

 

Equipa de Produção 

No sentido de garantir uma eficaz articulação entre a Direção e os diferentes Grupos 

Disciplinares e Departamentos, esta equipa é coordenada pela Subdiretora e é constituída 

pelos professores Miguel Silva, Dina Resende, Alcides Paiva, Jacinto Neves, Paulo Lage, 

Elsa Saraiva, Maria Pia Mottini, contando ainda com a colaboração de outros docentes e não 

docentes. 

Esta Equipa tem ainda a responsabilidade da concretização do Plano de Atividades, através da 

marcação, divulgação, acompanhamento, apoio logístico e supervisão direta. 

 

Docentes 

O corpo docente é, neste momento, constituído por 191 professores. 

Os docentes participam na construção e concretização do PAA apresentando as suas 

propostas no seu Grupo Disciplinar/Departamento Curricular e podendo ser designados pelo 

Diretor ou pelo Coordenador de Departamento para colaborar e apoiar e desenvolver diferentes 

atividades e projetos, de acordo com o seu perfil, disponibilidade e especialização. 
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Os docentes participam ainda ativamente nos momentos evocativos e comemorativos da 

escola, como são exemplo os tradicionais Concertos de Professores em homenagem a Santa 

Cecília e o Concerto Comemorativo da Inauguração do Auditório, entre outros. 

De forma a garantir uma melhor articulação entre docentes, grupos disciplinares e 

departamentos, são definidos no horário de todos os docentes dois tempos letivos semanais 

comuns a todos, à segunda-feira das 18:45h às 20:15h, de forma a permitir a realização de 

reuniões ou outro tipo de encontros mais informais, visando a promoção de um trabalho mais 

colaborativo. 

Alunos 

Os alunos participam nas atividades desenvolvidas, em diferentes modalidades, que podem ser 

concertos, audições escolares, concursos e outras. 

Para além de principais destinatários, são na maioria das vezes, os atores, quer em atividades 

dentro da escola, quer em representação da mesma, junto da Comunidade Local.  

A sua participação nestas atividades, embora sujeita à autorização dos Encarregados de 

Educação, para deslocações fora da escola, assume um caráter obrigatório e releva para 

efeitos de avaliação, de acordo com o Projeto Educativo e Regulamento Interno, no âmbito do 

Ensino Artístico Especializado da Música (EAEM).  

A Associação de Estudantes tem-se mantido ativa nos últimos anos e colabora com a Direção 

e Equipa de Produção na organização de algumas atividades. 

 

 

Pessoal não Docente 

O pessoal não docente é constituído por 31 elementos, sendo 23 Assistentes Operacionais e 8 

Assistentes Técnicos, 1 Psicólogo, 2 Técnicos de Som e 1 Técnico de Informática. 

Estão a ser lançados procedimentos concursais para contratação de 3 Assistentes 

Operacionais por tempo indeterminado e 6 Contratos a Tempo Parcial para Assistentes 

Operacionais, de forma a repor o rácio de PND desta escola, nos termos da Portaria n.º 73-

A/2021, de 30 de março. 

 

Pais e Encarregados de Educação 

Para além do imprescindível acompanhamento dos seus filhos, os Pais e Encarregados de 

Educação participam no Plano Anual de Atividades através da inclusão de algumas atividades 

propostas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação.  

Participam em todo o processo educativo, dentro do quadro legal em vigor.  

Podem ainda participar ativamente nas atividades performativas abertas à comunidade e ao 

público em geral, através do Coro de Pais e Encarregados de Educação e/ou outras que 

venham a ser aprovadas. 
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Instituições – Protocolo de parceria ou colaboração 

O Conservatório de Música do Porto tem estabelecido protocolos de parceria e colaboração 

com várias Instituições, de onde se destacam as seguintes: 

• Águas do Porto; 

• ASCIP Dante Alighieri 

• Associação Comercial do Porto; 

• Associação dos Amigos do Conservatório de Música do Porto; 

• Associação “Ópera na Academia e na Cidade”;  

• Associação Porta-Jazz; 

• Banda de Música da Força Aérea Portuguesa; 

• Banda Militar do Porto; 

• Banda Sinfónica Portuguesa; 

• Câmara Municipal do Porto; 

• Casa da Música; 

• Casa do Pessoal do Centro Hospitalar do Porto; 

• Coro da Sé Catedral do Porto; 

• Coro Polifónico da Lapa; 

• Ensemble Vocal Pró Música; 

• Escola Superior de Educação do Porto; 

• Escola Superior de Música de Lisboa; 

• Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo; 

• Escolas Públicas do EAEM; 

• Fundação Eng. António de Almeida; 

• Instituto Piaget; 

• Irmandade de Nossa Senhora da Lapa; 

• Junta da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau 

e Vitória;  

• Misericórdia do Porto; 

• Orquestra do Norte; 

• Orquestra Filarmónica Portuguesa; 

• Orquestra XXI;  

• Paróquia de Cedofeita;  

• Portuguese Brass; 

• PSP - Escola Segura; 
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• RTP – Prémio Jovens Músicos; 

• Universidade Católica; 

• Universidade de Aveiro; 

• Universidade de Évora; 

• Universidade do Minho; 

• Universidade Lusófona; 

O Projeto 

O Projeto Educativo do Conservatório de Música do Porto define como MISSÃO: 

“Garantir uma formação integral de excelência na área da Música, orientada para o 

prosseguimento de estudos.” 

 

O CMP elege como pontos prioritários do seu plano de ação os seguintes objetivos: 

Promover o sucesso escolar 

• Continuidade dos três regimes de frequência – integrado, articulado e supletivo – 

entendidos como respostas diversificadas aos diferentes tipos de alunos que procuram 

esta escola e às suas condições de frequência; 

• Organização de cursos, masterclasses e workshops, através de convites a professores 

ou intérpretes de prestígio, que completem a formação ministrada e alarguem as 

perspetivas dos alunos; 

• Apoio de atividades de complemento curricular, tais como palestras, conferências, 

exposições, visitas de estudo;  

• Promoção e desenvolvimento da articulação interdisciplinar e interdepartamental, 

desenhando iniciativas e atividades que reforcem o relacionamento e a 

complementaridade das diferentes disciplinas; 

• Promoção, junto dos professores das disciplinas da componente geral, de iniciativas e 

atividades que promovam uma maior sintonia com a prática artística, reforçando a sua 

maior identificação com a escola; 

• Lançamento de iniciativas e atividades de promoção e produção próprias, tendentes a 

estimular e divulgar as qualidades formativas da escola; 

• Apoio ativo à formação do pessoal docente, através do desenvolvimento de ações de 

formação e outras atividades consideradas oportunas; 

• Desenvolvimento, junto dos alunos, do sentido de responsabilidade, de autonomia e de 

capacidade de gestão do seu estudo e do seu tempo; 
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• Desenvolvimento de mecanismos que garantam o acolhimento de alunos mais 

distanciados da escola ou de vocação tardia, procurando respostas formativas mais 

adequadas às suas condições de frequência (seja na elaboração de horários e turmas, 

seja pela promoção de cursos livres); 

• Apoio à criação de núcleos de atividades que correspondam a necessidades de 

formação dos alunos ou constituam complementos da sua aprendizagem; 

• Valorização das audições, concertos e outras apresentações públicas, pela importância 

de que se revestem na formação dos alunos; 

• Incremento da participação dos alunos em concursos de música, promovendo a 

motivação, a responsabilização e a excelência musical dos alunos; 

• Realização do Concurso Interno, como estímulo à participação qualificada dos melhores 

alunos da escola, premiando o mérito e a excelência; 

• Aperfeiçoamento e normalização dos mecanismos de avaliação, como condição para a 

melhoria da qualidade do ensino e para um melhor desempenho global da escola em 

todos os seus setores; 

• Criação de condições para a qualificação do pessoal não docente, através da promoção 

de atividades de formação e dando apoio à sua atividade regular; 

Promover o desenvolvimento musical e cultural 

• Defesa do estatuto desta escola e da importância no quadro da oferta formativa pública; 

afirmação e divulgação do seu rico historial e do seu significado cultural aos níveis local, 

regional e nacional; 

• Continuação do trabalho que vem sendo realizado em conjunto com as outras escolas 

públicas de ensino especializado da música, no sentido de estudar e propor soluções 

para os problemas ainda existentes; articular iniciativas de interesse mútuo e colaborar 

em projetos comuns; 

• Defesa do estatuto do professor-músico, apoiando e valorizando a atividade artística dos 

professores, entendida como uma inegável valorização profissional com reflexos visíveis 

na atividade pedagógica;  

• Aposta sustentada numa linha editorial do Conservatório, tendente a editar algumas 

obras musicais de compositores ligados a esta escola, desde os mais antigos, com 

espólio à guarda do Conservatório, até aos atuais professores; 

• Viabilização interna e externa de uma linha editorial que possa registar em CD ou em 

DVD algumas produções próprias ou utilizar esses recursos em produções para o 

exterior;  
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• Criação de condições para que os alunos mais qualificados do Conservatório possam 

apresentar-se em público, seja como solistas, seja integrando grupos de câmara, coros 

ou orquestras; 

• Preocupação com a qualidade das prestações artísticas dos alunos em atividades 

culturais no exterior, garantindo padrões de exigência e de excelência, na linha da 

tradição da escola; 

• Disponibilização aos alunos e suas famílias da informação acerca de outras escolas e 

das diversas saídas para prosseguimento de estudos no país e no estrangeiro; 

• Apoio dos alunos na sua preparação próxima para as provas de acesso a outras escolas;  

Formar para a Cidadania e Inclusão 

• Motivação de toda a comunidade escolar para uma participação responsável na vida do 

Conservatório, desde a definição até à concretização das atividades programadas; 

• Incentivo e divulgação de “boas práticas”, tanto em termos pedagógicos como 

administrativos, favorecendo a troca de experiências e a partilha de meios; 

• Acolhimento de todos os novos elementos (sejam professores, alunos ou pessoal não 

docente), garantindo uma boa integração na vida da escola; 

• Divulgação junto dos alunos e demais interessados das principais normas de 

funcionamento do Conservatório, para que a vida escolar se desenvolva nas melhores 

condições; 

• Valorização de um clima de sã convivência entre todos, através de iniciativas e práticas 

que estimulem a qualidade do relacionamento, o respeito pelos outros e as capacidades 

de cooperação e solidariedade; 

• Criação de condições para que a atividade escolar se processe com normalidade, 

garantindo um ambiente de serenidade que favoreça a concentração no estudo e no 

trabalho; 

Envolver a Comunidade Educativa 

• Desenvolvimento de um sentido de escola, que esteja na base de um melhor 

conhecimento de todos relativamente à missão principal do Conservatório e às inúmeras 

vertentes de que se reveste a sua prática diária, seja ao nível da formação artística, seja 

nos domínios da formação geral; 

• Abertura do Conservatório à comunidade, tanto em termos de capacidade de oferta 

formativa, como de dinamização da vida artística, contribuindo para dar uma resposta 

qualificada às necessidades da área alargada a que a escola dá resposta; 

• Otimização dos recursos existentes, ao nível dos meios materiais e humanos, 

nomeadamente através de uma gestão equilibrada das capacidades formativas e 
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culturais instaladas; rentabilização de meios, nomeadamente através da possibilidade 

de prestação de serviços externos; 

• Sensibilização da comunidade educativa para a arte como núcleo da formação nesta 

escola, procurando incluir nas disciplinas da componente geral temáticas e perspetivas 

de caráter artístico e abordagens que estimulem atitudes criativas; 

• Colaboração próxima com instituições e entidades culturais, educativas e recreativas 

locais, nomeadamente com aquelas que estão representadas institucionalmente em 

órgãos de gestão do Conservatório; 

• Manutenção e reforço de parcerias e protocolos em curso, nomeadamente com as 

instituições que mais diretamente se relacionam com a atividade da escola;  

• Abertura do Conservatório a toda a comunidade educativa, garantindo a participação dos 

encarregados de educação na vida da escola e regulando a sua presença e circulação 

no espaço escolar; 

• Divulgação da escola através de diversos meios e canais, garantindo informação 

atualizada e de fácil acesso, nomeadamente no que respeita a aspetos da prática 

pedagógica (testes de admissão, provas, concursos, candidaturas) ou a atividades e 

iniciativas nos domínios da oferta cultural. 

 

Oferta Educativa 

O Conservatório de Música do Porto tem como Oferta Educativa, enquanto Escola do Ensino 

Artístico Especializado da Música, os seguintes cursos: 

• Iniciação Musical (Regime integrado e supletivo) 

• 1º Ciclo (Regime Integrado) 

• Curso Básico de Música 

• Curso Básico de Canto Gregoriano 

• Curso Secundário de Música (Instrumento, Formação Musical e Composição) 

• Curso Secundário de Canto 

Estes cursos (básico e secundário) podem ser frequentados nos regimes Integrado, Articulado 

e Supletivo. 

Nos Cursos Secundários de Música e de Canto é oferecida também a variante de Jazz, tendo 

em conta os conteúdos específicos orientados para um prosseguimento de estudos 

especializado nesta área. 

O Conservatório dá ainda continuidade ao processo de alargamento e consolidação da sua 

oferta educativa, de acordo com os recursos disponíveis, através da oferta de cursos livres: 

• Música - Área Clássica, Popular e Jazz 
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• IPTM – (Introdução à Produção e Tecnologias da Música) 

• Teatro 

• Dança  

Avaliação Externa - IGEC 

O Conservatório de Música do Porto foi alvo de Avaliação Externa por parte da IGEC em 2014, 

tendo sido produzido em fevereiro de 2015, o Relatório de Avaliação Externa, onde foi atribuída 

a classificação de Muito Bom nos três Domínios da Avaliação: 

1. Resultados 

2. Prestação do Serviço Educativo 

3. Liderança e Gestão 

Foi reconhecido pela IGEC em relação aos três Domínios que:  

• A ação da escola tem produzido um impacto consistente na melhoria das aprendizagens 

e dos resultados dos alunos e nos respetivos percursos escolares.  

• Os pontos fortes predominam na totalidade dos campos em análise, em resultado de 

práticas organizacionais generalizadas e eficazes 

 

Avaliação Interna / Autoavaliação. 

À luz do disposto na Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro (sistema de avaliação da educação e 

do ensino não superior), a autoavaliação da escola tem caráter obrigatório, desenvolvendo-se 

em permanência e com o apoio da administração educativa. 

 O Conservatório de Música do Porto constituiu em 2011, uma equipa de autoavaliação que, 

desde então tem desenvolvido uma atividade de recolha, tratamento e divulgação de 

informações/dados sobre os resultados escolares e a qualidade do serviço educativo.  

 

Equipa de Avaliação Interna: 

A Equipa de Avaliação Interna é constituída pelos seguintes professores: 

Joaquim Oliveira – (Coordenador), Manuela Alcaravela, Paulo Alvim, Maria José Silva, Sónia 

Marques, Ricardo Cerqueira e Lígia Madeira. 

Consultoria Externa:  

O Conservatório teve como “Amigo Crítico”, até ao ano letivo 2015/2016, a Universidade 

Católica, através do SAME – Serviço de Apoio à melhoria das Escolas, passando a contar, 

desde 2016/2017 com o serviço de consultoria externa nesta área, através da colaboração do 

Observatório de Autoavaliação de Escolas da Universidade do Minho, coordenado pelo 

Professor José Augusto Pacheco, do Instituto de Educação da Universidade do Minho. 
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Finalidades do processo de autoavaliação: 

• Ajudar a construir/consolidar uma prática de autoexigência, de melhoria contínua e de 

qualidade, com vista ao desenvolvimento de uma escola de excelência. 

• Facilitar, articular e sistematizar a recolha de informação com vista ao processo de 

autoavaliação. 

• Envolver os membros da comunidade escolar e os pais e encarregados de educação 

no processo de autoavaliação com vista à melhoria dos processos e procedimentos de 

ensino e aprendizagem, de gestão e de relacionamento com o meio envolvente. 

• Produção de conhecimento/reforço da identidade. 

• Prestação de contas. 

• Definição de planos de melhoria. 

• Instrumento de reforço da autonomia 

 

Relatório de Autoavaliação  

Em maio de 2019, foi apresentado o Relatório de autoavaliação referente ao biénio 2017 - 2018. 

 

Plano de melhoria 

Plano de melhoria 2014 - 2018 

Foi implementado, entre 2014 2018, um Plano de melhoria, centrado na Comunicação Interna 

e Externa, a partir de um Plano de Mudança e Inovação apresentado pelo Diretor, no âmbito do 

Plano de Formação “Líderes Inovadores”, desenvolvido pelo MEC em parceria com a Microsoft, 

visando os seguintes objetivos: 

• Melhorar a comunicação com os professores e funcionários, através de plataforma de 

comunicação interna Office 365, criação de contas de correio eletrónico institucional e web 

sites. 

• Melhorar a comunicação com os encarregados de educação – Office 365.  

• Melhorar a comunicação com o exterior e a divulgação das atividades desenvolvidas, com 

recurso às plataformas digitais – Renovação do Site da Escola. 

Plano de melhoria 2018 - 2020 

Em 2018 foi implementado um Plano de melhoria apresentado pela Equipa de Autoavaliação 

para o biénio 2018 – 2020, a partir do relatório de avaliação interna. 
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Plataforma de Gestão de Alunos 

Após uma experiência com a implementação da Plataforma “Escola 360” – E360, em que o 

Conservatório de Música do Porto se envolveu durante mais de um ano letivo enquanto escola-

piloto, vimo-nos forçados a implementar, com a concordância do ME, uma plataforma de gestão 

de alunos que respondesse às especificidades desta escola, tendo vindo a implementar desde 

o 2.º período de 2018/2019 a Plataforma MUSa, que trouxe melhorias na gestão de alunos e 

na comunicação com os Encarregados de Educação e Professores, através da Área de alunos 

e Área de professores. 

Esta ferramenta assumiu especial relevância na comunicação com os Alunos/Encarregados de 

Educação nestes últimos tempos de combate á pandemia, em que se tem privilegiado o 

contacto não presencial e desenvolvido o Ensino à Distância. 

Plano de Ação Estratégica 

No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), promovido pela 

DGE, o Conservatório de Música do Porto estabeleceu, o seu Plano de Ação Estratégica. 

Este Plano foi aprovado em Conselho Pedagógico e em Conselho Geral em julho de 2016 e 

tem vindo a ser desenvolvido com a implementação das seguintes medidas: 

1. “Sucesso Mais” 

          Plano de desenvolvimento transversal – Assessoria pedagógica. 

2. “Supletivo Mais” 

          Plano de desenvolvimento para elevar a qualidade das aprendizagens destes alunos. 

3. “Ensemble” 

Supervisão Pedagógica Formativa – Trabalho Colaborativo: O sucesso depende da 

“Harmonia” e “Afinação” entre todos os elementos e da partilha de saberes e práticas. 

4. Assessoramento técnico e especializado dos instrumentos e equipamentos específicos, 

indispensáveis ao normal funcionamento desta escola artística. 

Criação de uma Equipa Multiprofissional. 

Plano de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril veio estabelecer o Plano de 

Ação para a Transição Digital, considerando a transição digital um dos instrumentos essenciais 

da estratégia de desenvolvimento do país, em alinhamento com os objetivos políticos que irão 

nortear os investimentos da União Europeia no período de programação 2021-2027, de acordo 

com o novo quadro da Política de Coesão.  
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Neste âmbito, a Medida 1 do referido Plano estabelece o Programa de Digitalização para as 

Escolas, concretizando-se através da aprovação e implementação em todas as escolas de um 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (PADDE), com vista à sua 

modernização tecnológica. 

A aplicação de um Plano de Ação para a Transição Digital para o Conservatório de Música do 

Porto, deverá ter em conta dois aspetos fundamentais: 

A prossecução dos objetivos gerais de uma escola do ensino artístico especializado, 

devidamente explanados nos seus documentos orientadores.  

A necessidade de um grande investimento nas tecnologias digitais, já que a requalificação dos 

espaços do Conservatório teve, até ao momento, sobretudo em conta as necessidades 

logísticas para a prática musical. 

Plano 21|23 Escola+ 

Com vista à recuperação das aprendizagens e procurando garantir que ninguém fica para trás, 

será implementado o Plano 21|23 Escola+, com vista à promoção do sucesso escolar e, 

sobretudo, ao combate às desigualdades através da educação. 

Este Plano integrado para a recuperação das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e 

secundário incide em três eixos estruturantes de atuação – 1- ensinar e aprender; 2 - apoiar as 

comunidades educativas; 3 - conhecer e avaliar – desenvolvendo-se em domínios de atuação, 

correspondentes a áreas de incidência prioritária, e em ações específicas, que constituem o 

portefólio de medidas propostas às comunidades educativas, por um lado, e os meios e 

recursos disponibilizados, por outro lado. 

O Plano do Conservatório de Música do Porto incidirá sobre o eixo 1 - ensinar e aprender, 

através das seguintes medidas, programas e ações: 

+ Leitura e Escrita 

• Escola a Ler 

• Diário de escritas 

• Ler com mais livros 

+ Inclusão e Bem-Estar 

Programa para competências sociais e emocionais. 

•Programa Escolas Ubuntu. 

Planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. 

•Medidas de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, no âmbito do PNPSE. 
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Medidas de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

Também no âmbito do PNPSE e integrando o Plano 21|23 Escola+, o Conservatório de Música 

do Porto está a implementar desde o último ano letivo duas medidas de desenvolvimento 

pessoal, social e comunitário: 

Melhoria das competências digitais 

 

 

1. Designação da medida Melhoria das competências digitais 

2. Abrangência Toda a população escolar. 

3. Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares de 
identificação 

Ausência de apoio informático na escola, quer a nível administrativo como 
pedagógico. 
Necessária transição para ambientes digitais como recurso de aprendizagem. 
Necessidade de adaptações a ferramentas digitais, para acompanhamento do 
ensino à distância e reforço das aprendizagens. 

4. Objetivos a atingir Renovar, zelar e atualização o Parque Informático da Escola. 
Potenciar uma relação pedagógica eficaz professor/aluno e aluno/professor, 
através de plataformas digitais. 
Desenvolver e acompanhar as ferramentas de comunicação interna e externa, 
tendo em vista o desenvolvimento das competências digitais nos alunos,  

5.a) Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhoria progressiva dos indicadores de sucesso e de qualidade de sucesso de 
modo a alcançar tendencialmente o sucesso pleno. 
Motivar e Envolver todos os alunos na apresentação de trabalhos, com recurso a 
ferramentas digitais. 

5.b) Metas de melhoria de 
resultados sociais  

Melhoria do Site Institucional e da Plataforma Office 365, com vista à melhoria da 
Comunicação Interna e Externa da Escola. 
 

6. Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já em 
curso 

Articulação desta medida com as atividades previstas no âmbito do PIICIE do 
município e da comunidade intermunicipal. 

6. Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da medida 
e sua relação com o 
trabalho a desenvolver 

- Adoção e utilização massiva das ferramentas Office 365, Microsoft Teams e 
outras para comunicação interna e partilha de documentos (professor-professor e 
professor-aluno/EE); 
- Portefólio de boas práticas da relação pedagógica digital disponibilizado no Site: 
powerpoints, vídeos, blogues, produtos finais de concursos e projetos...; 
- Desenvolvimento de projetos em situação de complemento e enriquecimento 
curricular; 
- Implementação de trabalho multidisciplinar, estimulando a criatividade, a 
autonomia, 
e o trabalho colaborativo; 
- Desenvolvimento de atividades em laboratórios remotos e virtuais, 
nomeadamente nas áreas de Ciências Experimentais e Matemática. 

7. Parcerias e 
envolvimento comunitário 
e sua relevância. 

Câmara Municipal do Porto 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
• Projeto SEI - Sociedade, Escola e Investigação - em parceria com a Câmara 
Municipal do Porto e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: 

8. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação de execução 
da eficácia da medida 

Efetuar registos, monitorizar e proceder a comparações de evolução 
periodicamente, nomeadamente de: Taxas de sucesso escolar; Taxas de qualidade 
de sucesso escolar; Taxas de utilização das ferramentas digitais de comunicação 
da escola. 

9. Responsável pela 
medida 

José Alexandre Silva 

10.Técnico a contratar. Técnico de informática 
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O Teatro (expressão dramática) como apoio ao desenvolvimento pessoal, social e 

comunitário. 

 
1. Designação da 
medida 

O Teatro (expressão dramática) como apoio ao desenvolvimento 
pessoal, social e comunitário. 

2. Abrangência 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 

3. Fragilidade/Problema 
a superar e respetivas 
fontes documentais e 
estatísticas escolares de 
identificação 

Dificuldade no aprofundamento de competências ligadas à criatividade, 
resiliência, relacionamento interpessoal e trabalho em equipa. 
Necessidade de teatro (expressão dramática) para o desenvolvimento de 
competências essenciais para os alunos dos cursos de canto e de 
música. 

4. Objetivos a atingir Promover a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem.  
Valorizar a interdisciplinaridade e a interculturalidade.  
Promover a autoestima, a cooperação e a socialização.  
Desenvolver a capacidade de concentração.  
Estimular a capacidade de trabalho e o espírito de superação.  
Promover o gosto pela escola e pelas atividades escolares integrando 
currículo essencial nas atividades artísticas de música e teatro. 
Cultivar o gosto pela música e pelo teatro.  

5.a) Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhorar progressivamente os indicadores de sucesso de modo a 
alcançar tendencialmente o sucesso pleno. 
Preparar e levar a cena uma ópera em cada ano letivo, para por em 
prática as competências adquiridas/desenvolvidas. 

5.b) Metas de melhoria 
de resultados sociais  

Melhoria significativa dos resultados sociais (nomeadamente 
aproximação à assiduidade plena e à inexistência de ocorrências 
disciplinares) 
Inserção dos alunos no meio musical/artístico. 

6. Atividades a 
desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já 
em curso 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com as artes performativas. 
Nas artes performativas privilegia-se a música e o teatro. Aprofundam-se 
as atividades já em curso na Escola relacionadas com os Cursos de 
Canto e de Música e o Estúdio de Ópera.  
Realização de uma ópera em cada ano letivo. 
Criação de uma Oficina de Teatro, como complemento de formação à 
Música. 

6. Atividades a 
desenvolver 
b) Explicitação da 
medida e sua relação 
com o trabalho a 
desenvolver 

As atividades a desenvolver com uma abordagem transdisciplinar e alvo 
de articulação e monitorização dos Professores de Canto, de Instrumento 
e do Estúdio de ópera, em articulação com o artista residente, por forma 
a desenvolver intencionalmente as várias áreas de competências do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 
Essenciais. 
A Oficina de Teatro pretende desenvolver projetos de expressão 
dramática em trabalho de grupo, articulando diferentes saberes 
curriculares, organizando recursos, procedimentos e expectativas, 
valorizando o empenho, a cooperação e a criatividade. 

7. Parcerias e 
envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Câmara Municipal do Porto.  
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE). 
Escola Artística Soares dos Reis - figurinos e cenários trabalhados pelos 
alunos do curso profissional, no âmbito da Formação em contexto de 
trabalho. 

8. Indicadores de 
monitorização e meios 
de 
verificação de execução 
da eficácia da medida 

Efetuar registos, monitorizar e proceder a comparações de evolução 
periodicamente, nomeadamente de: Taxas de sucesso escolar; Taxas 
de qualidade de sucesso escolar; Registos de assiduidade; Registos de 
ocorrências; Espetáculos apresentados em público. 

9. Responsável pela 
medida 

João Queirós 

10. Técnico a contratar Artista Residente na área do Teatro, com formação em encenação e 
representação. 
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Os Agentes 

O Conservatório de Música do Porto concluiu o seu Plano de Formação contínua do biénio 

anterior, com o Centro de Formação CFEPO para pessoal docente e não docente, estando a 

agora a desenvolver formação de diferentes níveis, para a Capacitação Digital de Docentes, no 

âmbito do PADDE.  

 

O Espaço 

Manutenção do Edifício e Equipamentos 

Sendo que a manutenção do Edifício está a cargo da “Parque Escolar”, a nossa preocupação 

recai na renovação, manutenção, afinação e reparação de instrumentos musicais e outros 

equipamentos específicos, imprescindíveis para o ensino da música, de acordo com as Linhas 

Orientadoras do Conselho Geral para a elaboração do Orçamento. 
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Projetos a desenvolver 

Em 2021/2022, o Conservatório de Música do Porto desenvolve os seguintes projetos:  

 

Ano Projeto Responsá

vel 

Parceria Data Objetivos Obs. 

1º Ciclo Fruta escolar 1º Ciclo Câmara 

Municipal do 

Porto 

Durante o 

ano 

    

1º Ciclo Programa de 

Enriquecimento 

Curricular. 

Atividades de 

Enriquecimento 

Curricular 

1º Ciclo Câmara 

Municipal do 

Porto 

Durante o 

ano 

 Atividade 

Física 

Desportiva  

e  

Atividade 

Lúdica 

1º Ciclo Porto de 

atividades – 

Componente de 

Apoio à Família. 

Atividades de 

Animação e 

Apoio ao Estudo 

1º Ciclo Câmara 

Municipal do 

Porto 

Durante o 

ano 

 Apoio ao 

Estudo 

3º Ano  Artes & 

Contextos 

Felisbina 

Antunes 

Câmara do 

Porto - Porto 

de Crianças  

- Parcerias 

para o 

Impacto 

   Desenvolver competências específicas, 

direcionadas a necessidades/áreas de 

conhecimento ou artísticas, definidas pelo 

professor titular; criar possibilidades de 

descoberta e desenvolvimento das 

capacidades individuais e coletivas; 

proporcionar oportunidades de expressão e 

de comunicação, através de processos de 

criação artística; promover a relação 

escola/alunos/família/escola aproximando 

as famílias/elementos de referência dos 

alunos do sistema educativo/escolar 

 

3º Ano 

4º ano  

Filosofia para 

Crianças 

Cristina 

Rodrigues 

e 

Felisbina 

Antunes 

Câmara do 

Porto - Porto 

de Crianças  

Durante o 

ano a 

iniciar no 

2º período 

Neste projeto trata-se de aprender a 

filosofar, ou seja, a pensar filosoficamente, 

ajudando os mais novos a refletir sobre a 

realidade que os circunda, a tomar 

posições, justificando-as, aprender a 

debatê-las com os outros, promovendo a 

educação para uma cidadania plena. 

  

2.º Ano Cinema de 

Animação 

Cláudia 

Valente 

Câmara do 

Porto - Porto 

de Crianças 

A iniciar no 

2.º Período 

Visa a criação de obras de cinema de 
animação com narrativas originais, com 
atividades de natureza transversal, contidas 
na linguagem cinematográfica da animação: 
plástica, escrita criativa, interpretação oral, 
entre outras. 

 

3.º Ano Caça-Sons Felisbina 

Antunes 

Câmara do 

Porto - Porto 

de Crianças 

Iniciou no 

1.º Período 

Trabalhar a concentração através da escuta 
ativa; adquirir ou desenvolver mecanismos 
rítmicos de base; Ser capaz de distinguir 
sons pelas suas características (timbre, 
altura, intensidade); Aplicar as 
competências adquiridas numa peça livre; 
Perceber e aplicar o potencial artístico das 
novas tecnologias.  

 

4.º Ano Descobrir com a 

Arte e a 

Natureza / 

Desconstruir o 

conceito de 

casa 

Cristina 

Rodrigues 

Câmara do 

Porto – Casa 

de São 

Roque 

Centro de 

Arte 

 Desenvolver o pensamento criativo; 
Estimular a resolução de problemas 
desenvolvendo a expressão artística; 
Contribuir para a educação visual; 
Contribuir para a reflexão acerca do 

indivíduo e da comunidade.  
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1º ciclo 10º Edição do 

Dia Nacional do 

Pijama 

Professore

s titulares 

Equipa da 

Missão 

Pijama 

Mundos de 

Vida  

 
Ida para para a escola em pijama como 
símbolo de carinho, de compromisso 
familiar, da história que se lê à noite... para 
lembrar o país que "todas as crianças têm 
direito a crescer numa família". 

 

9º anos 

e  

11º A 

Aulas sem 

Fronteiras  

Professora

s de inglês 

e francês 

Câmara do 

Porto 

 
: Dar a conhecer outras culturas, países e 
línguas; ajudar a descobrir a multiplicidade 
de visões do nosso Mundo; promover uma 
escola aberta e multicultural 

 Não houve 

candidatos na 

1ª fase   

6º A/ 

6º B 

Europa e eu João Pedro 

Fernandes 

Judite 

Rodrigues 

Tiago Gil 

Câmara do 

Porto/Junior  

Achievment 

2º Período 

e  

3º período 

Explora a relação entre os recursos 

naturais, humanos e de capital encontrados 

em diferentes países da Europa. Promove o 

conhecimento que os alunos têm sobre os 

países, recursos, idiomas, moedas e 

culturas dos mesmos. Enfatiza a relação 

entre recursos e produtos finais, 

apresentando o seu processo evolutivo. 

  

8ºA/8º 

B 

É o meu 

negócio 

Sara 

Teixeira 

Lígia 

Rodrigues 

Maria do 

Céu 

Pereira 

Câmara do 

Porto/junior  

Achievment 

2º Período 

e  

3º período 

Ajuda os alunos a explorar os conceitos de 

empreendedor e empreendorismo. Os 

alunos desenvolvem o pensamento crítico, 

o pensamento criativo e competências 

empreendedoras com foco no trabalho em 

equipa. 

  

9º 

A/9ºB 

Economia para 

o Sucesso 

Joana 

Lopes  

Margarida 

Reis 

Câmara do 

Porto/Júnior  

Achievment 

4º Período 

e 3º 

período 

Fornece informação prática sobre finanças 

pessoais e sobre a importância de 

identificar objetivos de educação e carreira 

baseados em interesses, valores e 

qualidades dos alunos. 

  

1º Ano  “Ciil” Centro de 

Investigação 

e Intervenção na 

Leitura 

Maria José 

Araújo 

Câmara do 

Porto 

Durante o 

ano  

Procura identificar, precocemente, 

possíveis dificuldades na aprendizagem da 

leitura com o objetivo de promover 

precocemente o sucesso na aprendizagem 

da leitura. 

Nenhum aluno 

foi elegível 

para 

beneficiar, 

individualment

e, apenas 

haverá uma 

intervenção 

com a turma 

uma vez por 

semana 

10ºA  Academia de 

Líderes 

UBUNTU 

Parceria DGE e 

IPAV 

Isabel 

Brandão  

Diana 

Gonçalves 

Maria Pia 

Mottini  

Elsa 

Saraiva 

Paulo 

Carvalho 

Cristina 

Barroso 

IPAV 2º período 

3º período 
Capacitar jovens, enquanto agentes de 
transformação ao serviço das suas 
comunidades , promovendo o 
desenvolvimento integrado de 
competências socio-emocionais, com 
especial enfoque nas capacidades para a  
liderança  ao serviço das comunidades;         
Fortalecer a cultura democrática e a 
participação cívica de estudantes de 
contextos vulneráveis, através da 
metodologia Ubuntu de capacitação para a 
liderança servidora. 
Trabalhar com os educadores, 
capacitando-os para a promoção da 
cidadania, do diálogo, da promoção da paz 
e justiça social, 
desenvolvendo competências de resolução 
de conflitos e construção de pontes, entre 
e dentro das comunidades, contribuindo 
para o desenvolvimento de sociedades 
mais inclusivas, coesas e justas 
 

 

8º anos 
SEI – 
Sociedade, 

Isabel 
Brandão 
Ana 

Câmara do 
Porto e 
FPCEUP  

durante o 
ano  

 

Este projeto tem como objetivo identificar e 
prevenir a ocorrência de 
microcontaminantes (ex. compostos 
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Escola e 
Investigação  

 

SEI- Healthy 
waters 
 

Hespanhol 
e Bento 
Baptista 
 

 farmacêuticos) na água, que atualmente é 
tratada como um resíduo e que pode ser 
reutilizada noutros processos, 
nomeadamente na produção alimentar 
sustentável e segura. A fase de 
transferência de conhecimento para a 
sociedade civil é aqui considerada, de 
forma a que os cidadãos possam identificar 
onde determinados poluentes existem na 
sua rotina diária e nos seus hábitos de 
consumo, tornando-se conscientes desta 
temática, logo sendo capazes de identificar 
e discutir problemas ambientais concretos 
da sua comunidade 

Órgãos 

de 

Gestão 

Programa 
educativo 
municipal Porto 
de Futuro. 

Consultoria de 
Gestão 

programa de 
capacitação  

In2 Excellence 

 

Câmara 
Municipal 
do Porto 
em 
parceria 
com a 
Porto 
Business 
School 

 outubro e 
novembro 
de 2021 

 
 

 

 

Outros projetos a desenvolver este ano letivo: 

• Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto 

o Prémio Casa da Música 

o Prémio Orquestra do Norte 

o Prémio Madalena Sá e Costa – Câmara Municipal do Porto 

o Prémio Associação dos Amigos do CMP 

• Prémio Guilhermina Suggia 

• Prémio Margarida Brochado 

• OJ.COM – 2022 

XIX ESTÁGIO OJ.COM 2022 - Madeira  

Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música  

• Concurso Jovem.com – 2022 

• Erasmus+ - Coordenadores: Bento Baptista e Ana Hespanhol 

o KA2 (intercâmbio com escolas)  

• Clube da Europa – coordenador: Bento Baptista 

• Desporto escolar - Coordenador: Nuno Lobo 

• Projeto Eco Escolas - Coordenadores: Eugénia Morais e Regina Ramalho 

Acompanhamento pela LIPOR na separação dos resíduos 

Conselho Eco escolas 

• Cidadania e Desenvolvimento - Coordenador: José Alexandre Silva 



Conservatório de Música do Porto      Plano Anual de Atividades 2021 -2022 

 

Página 22 de 54 

Plano de Ação: Prevint (Programa de intervenção no âmbito da violência nas relações 

interpessoais) -8ºA,9º A/B. 

• Projeto Educação para a Saúde - Coordenadora: Judite Rodrigues 

Plano de Ação: Higiene Oral e Cheques dentistas – 2.ºA, 5.ºA/5.ºB e 8.ºA/8.ºB/8.C 

• Clube de Proteção Civil - Coordenadores: José Manuel Pinheiro e Rui Brito 

• Gabinete de Apoio ao Prosseguimento de Estudos (GAPE) 

Coordenadoras: Ana Ataíde Magalhães e Lígia Madeira 

• CAA – Centro de Apoio às Aprendizagens 

• CAL – Clube Ar Livre  

Professores de Ed. Física e outros professores do CAA. 

• Colaboração em Projetos de Investigação: 

Colaboração com projetos de investigação e Programas de Estágio como escola 

cooperante, com várias Instituições de Ensino Superior 

• Biblioteca Escolar 

Professora Bibliotecária: Maria Fernanda Oliveira 

Diversos Projetos em articulação com os Departamentos Curriculares. 

  

• Dante sul cammino di Santiago 

Em parceria com a ASCIP Dante Alighieri, o Conservatório de Música do Porto tem participado 

no projeto DANTE SUL CAMMINO DI SANTIAGO, no âmbito das celebrações dos 700 anos da 

morte de Dante Alighieri, tendo já realizado concertos no Porto, em Roma e em Madrid. 

 

• Projeto Escolas UBUNTU 

 
No âmbito do Plano 21|23 Escola+ encontra-se previsto o desenvolvimento da Ação Específica 

1.6.2 -Programa para competências sociais e emocionais, fazendo parte de um conjunto de 

medidas que procura dar respostas à necessidade de recuperação de aprendizagens 

Decorrente deste enquadramento, a Direção-Geral da Educação pretende, em parceria com o 

Instituto Padre António Vieira, desenvolver, nos anos letivos 2021-2022 e 2022- 2023, o 

Programa Escolas Ubuntu. O programa ESCOLAS UBUNTU visa proporcionar a cada 

agrupamento de Escolas aderente a realização da ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU para os 

seus estudantes, tendo em vista o desenvolvimento de competências socio-emocionais, como 

o autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e sentido de serviço.  

Está baseado no conceito “UBUNTU” que significa “eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa 

através das outras pessoas”, e potencia uma educação para a cidadania que valorize três eixos: 

a ética do cuidado (saber cuidar de si, dos outros, da comunidade e do planeta), a liderança 



Conservatório de Música do Porto      Plano Anual de Atividades 2021 -2022 

 

Página 23 de 54 

servidora (atenção ao serviço e ao bem comum) e a capacidade de construir pontes (atitude 

essencial num mundo polarizado e fraturado).  

Inspira-se igualmente em líderes de referência, como Nelson Mandela, Martin Luther King, 

Gandhi, Madre Teresa, Malala, entre outros, cujas biografias podem inspirar os participantes. 

Usa uma metodologia de educação não-formal, experiencial e relacional, baseada em 

estratégias e recursos muito diversificados, que são disponibilizados a todos os animadores 

Ubuntu de cada Unidade Orgânica (UO).  

 

SPO – Serviços de Psicologia e Orientação 

Psicóloga Cristina Barroso 

 

Plano de Atividades SPO 2021/2022 

 

Em função da evolução da situação pandémica provocada pela Covid-19, serão realizadas as 

respetivas adaptações constantes nos documentos estruturantes do CMP. 

Mesmo em regime presencial, poderão ser utilizadas as tecnologias digitais, introduzidas pelo 

E@D, desde que venham enriquecer ou facilitar a intervenção. 

 

A. Avaliação e acompanhamento Psicológico 

B. Apoio e aconselhamento/consultoria à comunidade educativa e colaboração com outros 

serviços da comunidade 

C. Orientação escolar e profissional (OEP) 

1. Intervenção direta em grupo  

2. Intervenção direta individual  

3. Materiais de apoio à OEP  

4. Sessões para pais/encarregados de educação  

D. Apoio às atividades desenvolvidas pela docente de educação especial e no âmbito da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

E. Elaboração de documentos 

F. Outras atividades 
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Plano de Atividades SPO 2021/2022 

 

Domínio de 
intervenção 

Objetivos Atividades Intervenientes Modalidade de 
Intervenção 

Calendarização 

População alvo Professores/outros 

(A) 
 

Avaliação e 
Acompanhamento 

Psicológico 
 

Avaliar e diagnosticar dificuldades cognitivas, 
emocionais ou outras, que permitam traçar 
planos e estratégias de intervenção. A 
intervenção visará otimizar o rendimento 
académico e o bem-estar psicológico dos alunos. 

- Proceder a consulta psicológica e 
acompanhamento psicopedagógico 
e/ou psicoterapêutico. 

Todos os alunos que 
necessitarem e que 
abranjam os 
conhecimentos 
técnicos do serviço 

Diretores de turma e 
outros professores, 
encarregados de 
educação e outros 
significativos, técnicos, 
assistentes 
operacionais. 

Individual, 
preferencial-
mente em horário 
extraletivo. 

1º, 2º e 3º 
períodos 
letivos. 

 
(B) 

 
Consultoria e 

Colaboração com 
serviços da 

comunidade 

 
Esclarecer os professores (e pais/encarregados 
de educação) sobre os diagnósticos efetuados e 
propor medidas de intervenção; recolher 
informação para poder re/direcionar a 
intervenção com os alunos; propor práticas 
educativas parentais mais eficazes.  
Proporcionar intervenções concertadas com 
todos os elementos envolvidos no apoio aos 
alunos. 

- Manter contacto permanente 
com diretores de turma e 
professores.  
- Participar em conselhos de turma 
e outras reuniões alargadas, 
quando solicitado. 
- Reunir com EE’s. 
- Reunir com técnicos de entidades, 
como: EMAT, CPCJ’s, USF, Seg. 
Social, Hospitais. 
- Fazer a “ponte” entre essas 
entidades e a escola. 

Todos os alunos que 
necessitarem. 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenção 
preventiva sobre o 
comportamento 
alimentar (8º C). 

Professores 
pertencentes aos 
conselhos de turma, 
professora de educação 
especial, professora de 
apoio educativo, 
técnicos, pais/ 
encarregados de 
educação, e outros.  
 
 

Individual (análise 
caso a caso). 
 
 
 
 
 
 
Quando for 
necessário, 
em equipa.  

1º, 2º e 3º 
períodos 
letivos. 
 

 
(C) 

1. Orientar os alunos na escolha de um projeto 
formativo e profissional. 

- Implementar um programa de 
OEP em pequenos grupos. 

Alunos a frequentar o 
9º ano. 

Diretores de turma. 
Articulação com o GIP. 

Em grupo, em 
horário 
extraletivo. 

1º, 2º ou 3º 
períodos 
letivos. 

 2. Orientar individualmente os alunos na escolha 
de um projeto formativo e profissional.  
 
Em regime não presencial (E@D) ou em 
isolamento profilático, todos os alunos em OEP 
passam a beneficiar de intervenção individual. 

- Intervir individualmente no 
âmbito da OEP. 
 

Alunos que, por 
qualquer razão, não 
possam integrar os 
grupos. 

Diretores de turma. 
Articulação com o GIP.  

Individual, em 
horário 
extraletivo. 

1º, 2º ou 3º 
períodos 
letivos. 

(C) 3. Promover o conhecimento sobre a oferta 
formativa, tendo em vista uma tomada de 
decisão mais amadurecida e fundamentada. 

- Colaborar com entidades 
formativas na divulgação da sua 
oferta. 
- Visitar feiras formativas. 

Preferencialmente 
alunos do 9º ano.  

Diretores de turma e 
outros professores, 
encarregados de 
educação.  

Individual ou em 
grupo, dentro ou 
fora de tempos 
letivos. 

1º, 2º e 3º 
períodos 
letivos. 
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Orientação Escolar 
e Profissional 

 

4. Esclarecer os encarregados de educação sobre 
o programa de OEP implementado, o sistema 
formativo e os projetos definidos pelos alunos; 
reestruturar crenças e expectativas, e promover 
a otimização do apoio aos seus educandos. 
Esclarecer dúvidas que ainda possam persistir no 
momento da matrícula no 10º ano.  

- Sessões para encarregados de 
educação no âmbito da OEP – 9º 
ano.  
 
- Apoio no momento da matrícula 
no 10º ano, se houver necessidade. 

Todos os 
encarregados de 
educação (dos alunos 
que frequentem o 9º 
ano) que o 
desejarem. 

Diretores de turma. Em grupo (ou 
individual, 
quando 
solicitado). 

2º ou 3º 
períodos 
letivos. 

(D) 
 

Intervenção 
conjunta no âmbito 

da Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Educação 
Inclusiva/EMAEI 
(DL 54/2018, 6 

julho) 

Contribuir para o esclarecimento de dúvidas 
sobre o processo de identificação e 
operacionalização da educação inclusiva. 
Participar nas reuniões da EMAEI, como 
elemento permanente, nomeadamente para 
definir as medidas multinível mais adequadas a 
cada aluno que delas necessite. Colaborar com 
os professores na definição das condições 
especiais de exame. 

- Colaborar na preparação e 
recolha de informação relevante 
para a equipa (EMAEI). 
- Colaborar na reformulação de 
documentos da educação inclusiva. 
- Presença nas reuniões ordinárias, 
extraordinárias e outras 
(preparatórias). 

Todos os alunos que 
necessitarem. 

Diretores de turma, 
professora de educação 
especial, professora de 
apoio educativo, outros 
professores, 
encarregados de 
educação, técnicos. 

Em equipa. 1º, 2º e 3º 
períodos 
letivos. 

 
 

(E) 
 

 
 
 

Elaboração de 
documentos 

 
Dar a conhecer o diagnóstico resultante das 
avaliações e propor medidas de intervenção; 
fazer o encaminhamento para diversas 
especialidades clínicas; criar e adaptar 
instrumentos para intervenção psicológica e 
outros materiais necessários ao funcionamento 
do serviço; sintetizar e registar a informação 
sobre as intervenções; colaborar com a EMAEI na 
produção dos documentos/ formulários.  

- Produzir relatórios, sínteses, 
pareceres e cartas de 
encaminhamento.  
- Criar listas de oferta formativa. 
- Continuar a equipar o SPO com 
materiais de intervenção. 
- Registar os atendimentos e 
planificar as intervenções. 
- Produzir propostas de 
documentos (EMAEI). 
- Criar material informativo 
versando práticas educativas 
parentais eficazes. 
- Elaborar as listas das intenções 
manifestadas pelos alunos na sua 
tomada de decisão. 

 
Todos os alunos que 
necessitarem. 

 
Para consumo do SPO 
ou para disponibilizar a 
Diretores de turma, 
outros professores, 
alunos, encarregados 
de educação, técnicos, 
EMAEI. 

 
Individual, em 
tempo de 
planificação. 

 
1º, 2º e 3º 
períodos 
letivos. 

(F) 
Outros 

 
Colaborar na execução de ações de 
sensibilização ou formação, junto de professores, 
pais e/ou funcionários. Receber formação. 
Acompanhar estagiários em Psicologia. 
 

 
Áreas de formação ainda a definir.  
 
Estágios que forem solicitados. 

 
Formação: profs. ou 
assistentes 
operacionais. 
 
Alunos do ensino 
superior. 

 
Professores ou técnicos 
devidamente 
habilitados. 

 
Formação: em 
grupo ou 
individual. 
 

 
1º, 2º ou 3º 
períodos 
letivos. 
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Calendário Escolar 

Calendário Escolar alterado pelo Despacho n.º 12123-M/2021, de 13 de dezembro: 

CALENDÁRIO ESCOLAR – 1º PERÍODO 2021/2022 

 

D

2ª 1
Dia de 

Todos os Santos

3ª 2

4ª 1 3 1
Restauração da 

Independencia

5ª 2 4 2

6ª 3 1 5 3

S 4 2 6 4

D 5 3 7 5

2ª 6 4 8
Audições Escolares

(15h30/17h10)
6

CdM   -  21H

Concerto de Natal

3ª 7 5
Implantação 

da República
9 7

Audições Escolares

(15h30/17h10/18h45)

4ª 8 6 10 8 N. Sr.ª Conceição

5ª 9 7 11 9

6ª 10 8 12 10

S 11 9 13
Igreja da Misericórdia

17h
11

Audições de Classe

(9h30/11h30)

D 12 10 14 12

2ª 13 11 15
Audições de Classe

(20h45/21h/21h45)
13

Concertos Finais

19h

3ª 14 12 16 14
CdM Sala 2  -  19H30

Conc Alunos Prem.

4ª 15 13 17 15
Concertos Finais

19h

5ª 16
Apresentação

1º, 5º e 10º
14 18 16

Concertos Finais

19h

6ª 17 Início 1º Período 15 19 17 Fim 1º Período (Int.)

S 18 16 20
Audições de Classe

(9h30/11h30)
18 Fim 1º Período (Sup.)

D 19 17 21 19

2ª 20 18 22
St. Cecília

Conc. de Professores
20

3ª 21 19 23
Audições Escolares

(10h15/12h)
21

4ª 22 20 24 22

5ª 23 21 25 23

6ª 24 22 26 24

S 25 23 27 25

D 26 24 28 26

2ª 27 25
Audições Escolares 

(10h15/12h)
29 27

3ª 28 26 30
Audições de Classe

(20h45/21h/21h45)
28

4ª 29 27 29

5ª 30 28 30

6ª 29 31

S 30

D 31

1º Período

Setembro Outubro Novembro Dezembro
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CALENDÁRIO ESCOLAR – 2º PERÍODO 2021/2022 

 

 

  

2ª

3ª 1 1 Carnaval

4ª 2 2

5ª 3 3

6ª 4 4 1 Concertos Finais 19h

S 1 5 5 2

D 2 6 6 3

2ª 3 7 7 Concurso Interno 4
Concertos Finais 19h

OJ.COM MADEIRA

3ª 4 8 8 Concurso Interno 5
Concertos Finais 19h 

OJ.COM MADEIRA

4ª 5 9 9 Concurso Interno 6 OJ.COM MADEIRA

5ª 6 10
Audições Escolares

(10h15/12h)
10 Concurso Interno 7 OJ.COM MADEIRA

6ª 7 11 11
Concurso Interno

Audições Escolares
8

OJ.COM MADEIRA

S 8 12
Audições de Classe

(9h30/11h30)
12 Concurso Interno 9

OJ.COM MADEIRA

Fim 2º Período

D 9 13 13 10

2ª 10 Início 2ºPeríodo 14 14 Concurso Interno 11

3ª 11 15 15 Concurso Interno 12

4ª 12
Audições Escolares

(10h15/12h)
16 16 Concurso Interno 13

5ª 13 17
Audições de Classe

(20h45/21h/21h45)
17 14

6ª 14 18 18
Audições de Classe

(20h45/21h/21h45)
15 Sexta feira Santa

S 15
Audições de Classe

(9h30/11h30)
19 19 16

D 16 20 20 17 Páscoa

2ª 17 21 21 18

3ª 18 22 22

4ª 19
Audições de Classe

(20h45/21h/21h45)
23 23

5ª 20 24
Audições Escolares

(15h30/17h10/18h45)
24

6ª 21 25 25
Audições Escolares

(15h30/17h10/18h45)

S 22 26
Audições de Classe

(9h30/11h30)
26

Audições de Classe

(9h30/11h30)

D 23 27 27

2ª 24 28 28

3ª 25 29

4ª 26
Audições Escolares

(15h30/17h10/18h45)
30

5ª 27 31

6ª 28

S 29
Audições de Classe

(9h30/11h30)

D 30

2ª 31

Fevereiro

2ºPeríodo

Março AbrilJaneiro
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CALENDÁRIO ESCOLAR - 3º PERÍODO 2021/2022 

 

1 Dia do Trabalhador

2ª 2
Audições de Classe

(20h45/21h/21h45)

3ª 3

4ª 4 1

5ª 5 2

6ª 6 3
PA-9H30-8º-Port

PA-11h30-5º-Mat-CN
1

S 7
Audições de Classe

(9h30/11h30)
4 2

D 8 5 3

2ª 9
Concerto Piano 1ºCiclo

Dia Int da Família
6

CdM  - 21h

Concerto de Enc.
4

3ª 10
Audições de Classe

(20h45/21h/21h45)
7

Fim 3ºPeríodo

(9º,11º,12º)
5 ExNac-14H-11ºIng

4ª 11 8 PA-9H30-8º-HistGeo 6

5ª 12 9 7

6ª 13
Estúdio de Ópera 

21h30
10 Dia de Portugal 8

S 14
Estúdio de Ópera 

21h30
11 9

D 15
Estúdio de Ópera 

15h
12 10

2ª 16
Audições Escolares

(15h30/17h10)
13 11

3ª 17 14 Teatro Campo Alegre 12

4ª 18 15
Teatro Campo Alegre 

PA-10H-2º-PortEstMeio
13

5ª 19 16 Corpo de Deus 14

6ª 20 17
PF-9H30-9º-PLNM

ExNac-9H30-12ºPort
15

S 21
Audições de Classe

(9h30/11h30)
18 16

D 17 Páscoa 22 19 17

2ª 18 23 20
PF-10H-2º-MatEstMeio

ExNac-9H30-12ºPort
18

3ª 19 Início 3ºPeríodo 24 21
PF-9H30-9º-Mat

19

4ª 20 25 22 20
PF-9H30-9º-Mat-2ºF

5ª 21 26 23 PF-9H30-9º-Port 21

6ª 22 27 24 S.João 22
PF-9H30-9º-Port-2F

ExNac-9H30-12ºPort2F

S 23
Audições de Classe

(9h30/11h30)
28 25 23

D 24 29 26 24

2ª 25 Dia da Liberdade 30 27 25 ExNac-14H-11ºFilo-2F

3ª 26
Conc. Professores 19h

Com.Inaug.Auditório
31 28 ExNac-9H30-11ºFilos 26

4ª 27 29 27 ExNac-9H30-11ºIng-2F

5ª 28
Concerto de Laureados 

14h30
30

Fim 3ºPeríodo

(1ºCiclo)
28

6ª 29 29

S 30
Audições Escolares

(10h15/12h)
30

D 31

3ºPeríodo

Abril Maio Junho Julho
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Atividades letivas 

1º Período:  

Início: 17 de setembro de 2021. 

Final: 18 de dezembro de 2021. 

2º Período:  

Início: 10 de janeiro de 2022. 

Final: 8 de abril de 2022. 

3º Período:  

Início: 19 de abril de 2022. 

Final:  

7 de junho de 2022 — 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

15 de junho de 2022— 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. 

30 de junho de 2022—1.º ciclo do ensino básico. 

 

Momentos de Avaliações - de acordo com o calendário escolar – três primeiros dias das 1ª e 

2ª interrupções letivas e final do ano letivo. 

 

Interrupções Letivas 

1.ª - 20 de dezembro de 2021 a 7 de janeiro de 2022. 

2.ª - 1 de março de 2022. 

3.ª – 11 a 18 de abril de 2022. 
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Audições 

Audições Escolares 2021/2022  

Há cinco espaços em que decorrem simultaneamente audições, com os pianistas 

acompanhadores que lhes estão atribuídos e que vão passando sucessivamente pelas 

diferentes salas ao longo do ano. 

As datas das audições estão determinadas para todo o ano escolar. 

As inscrições dos alunos para as audições, devem ser efetuadas através dos links 

correspondentes, que serão enviados, previamente, por email.  

São consideradas as inscrições, por ordem de chegada, até perfazer o tempo limite estipulado 

para as mesmas.  

O professor, no caso de alunos do regime integrado, deve dar conhecimento da inscrição ao 

respetivo Diretor de Turma. 

Nos períodos previstos para as audições não há lugar à paragem das aulas de instrumento e 

apenas as aulas que decorrem nos espaços onde vão decorrer as audições é que param. Os 

alunos que tocarem nas audições estão dispensados das aulas que coincidam com esse 

horário. 

• As audições escolares terão uma duração máxima de 50 minutos e as inscrições abrirão 

às 13h20 do dia indicado no regulamento. 

• As apresentações individuais não poderão ultrapassar os 10 minutos. 

• A duração do programa dos alunos inscritos por um professor não pode ultrapassar os 

20 minutos.   

• Espaços: 

Auditório  

Pequeno Auditório 

Piano Bar  

Sala 0.08 

Sala -1.07                            

Sala -2.01 

Constituindo as audições momentos e instrumentos importantes de avaliação formativa, a 

apresentação dos alunos implica a presença do seu professor. 

O programa não pode ser alterado após a inscrição e a ordem estabelecida na folha de sala 

deve ser respeitada. 

Nas apresentações públicas, os alunos devem apresentar-se de forma cuidada e adequada. 

O funcionamento das Audições acompanhará as normas determinadas pela DGS.  
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PLANO DE AUDIÇÕES 

 

1º PERÍODO 
 
25 de outubro (segunda-feira)   
– Inscrições iniciam dia 11 de outubro e terminam dia 16 de outubro 

Horário 10h15 12h00 

Auditório  

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. David Ferreira 

Prof.ª Isabel Sá 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof. Vítor Pinho 

Classes sem pianista acompanhador 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof. João Queirós 
Prof.ª Olga Amaro 

Piano Bar 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Isabel Sá 
Prof. João Queirós 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Maria João Fernandes 

Sala 0.08 
Prof.ª Maria João Fernandes 

Prof.ª Olga Amaro 
Prof. Vítor Pinho 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. David Ferreira 

Prof.ª Francesca Serafini 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador  

(Exceto sopros e canto)   

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 
 
08 de novembro (segunda-feira)   
– Inscrições iniciam dia 20 de outubro e terminam dia 30 de outubro 

Horário 15h30 17h10 

Auditório  
Prof. João Queirós 

Prof.ª Luísa Ferreira 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Luísa Ferreira 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Francesca Serafini 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Maria João Fernandes 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. João Queirós 
Prof. Vítor Pinho 

Classes sem pianista acompanhador 

Piano Bar 
Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. David Ferreira 

Prof. Vítor Pinho 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Olga Amaro 

Sala 0.08 
Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof.ª Isabel Sá 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Maria João Fernandes 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto)   

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 

23 de novembro (terça-feira)   
– Inscrições iniciam dia 03 de novembro e terminam dia 13 de novembro 

Horário 10h15 12h00 

Auditório  
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof.ª Maria João Fernandes 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Isabel Sá 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof. Vítor Pinho 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Olga Amaro 
Prof. Vítor Pinho 

Classes sem pianista acompanhador 
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Piano Bar 
Prof. David Ferreira 

Prof.ª Francesca Serafini 
Prof. João Queirós 

Prof. João Queirós 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Sala 0.08 
Prof. Cristóvão Luiz 

Prof.ª Isabel Sá 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof.ª Maria João Fernandes 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto) 

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 
 
07 de dezembro (terça-feira)   
– Inscrições iniciam dia 17 de novembro e terminam dia 27 de novembro 

Horário 15h30 17h10 18h45 

Auditório  

Prof. João Queirós 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof. Vítor Pinho 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof. David Ferreira 
Prof.ª Maria João 

Fernandes 

Classes sem pianista acompanhador 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Isabel Sá 
Prof.ª Maria João 

Fernandes 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Olga Amaro 

Piano Bar 
Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Isabel Sá 
Prof. Vítor Pinho 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof. Vítor Pinho 

Sala 0.08 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. David Ferreira 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof. João Queirós 
Prof.ª Maria João 

Fernandes 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof.ª Isabel Sá 
Prof. João Queirós 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto) 

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

          

Concerto de Natal – Casa da Música 

• 6 de dezembro (segunda-feira) – 21h – Sala Suggia 

Concertos Finais – Auditório CMP 

• 13 de dezembro (segunda-feira) – 19h 

• 15 de dezembro (quarta-feira) – 19h 

• 16 de dezembro (quinta-feira) - 19h 

Concerto Prémio Conservatório de Música do Porto – Casa da Música 

• 14 de dezembro (terça-feira) – 19h30 (sala2)  

 
2º PERÍODO 

 
 
12 de janeiro (quarta-feira)   
– Inscrições iniciam dia 14 de dezembro e terminam dia 03 de janeiro 

Horário 10h15 12h00 

Auditório  
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Isabel Sá 
Prof.ª Maria João Fernandes 

Prof. João Queirós 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Olga Amaro 
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Classes sem pianista acompanhador 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. David Ferreira 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof.ª Isabel Sá 

Piano Bar 
Prof. João Queirós 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Maria João Fernandes 

Sala 0.08 
Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof. Vítor Pinho 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof. Vítor Pinho 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto)   

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 
 
26 de janeiro (quarta-feira)   
– Inscrições iniciam dia 06 de janeiro e terminam dia 16 de janeiro 

Horário 15h30 17h10 18h45 

Auditório  
Prof. David Ferreira 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof. Vítor Pinho 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. Cristóvão Luiz 

Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Luísa Ferreira 
Prof.ª Olga Amaro 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Francesca Serafini 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Olga Amaro 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Isabel Sá 
Prof. Vítor Pinho 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Classes sem pianista acompanhador 

Piano Bar 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Maria João 
Fernandes 

Prof.ª Luísa Ferreira 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Maria João 
Fernandes 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Maria João 

Fernandes 
Prof. Vítor Pinho 

Sala 0.08 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. João Queirós 

Prof. David Ferreira 
Prof. João Queirós 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof. João Queirós 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto) 

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
10 de fevereiro (quinta-feira)   
– Inscrições iniciam dia 18 de janeiro e terminam dia 28 de janeiro 

Horário 10h15 12h00 

Auditório  
Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 
Prof.ª Maria João Fernandes 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. João Queirós 
Prof.ª Olga Amaro 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. João Queirós 
Prof. Vítor Pinho 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Maria João Fernandes 

Classes sem pianista acompanhador 
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Piano Bar 
Prof. David Ferreira 
Prof.ª Luísa Ferreira 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof. Vítor Pinho 

Sala 0.08 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Isabel Sá 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto)   

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 
 
24 de fevereiro (quinta-feira)   
– Inscrições iniciam dia 04 de fevereiro e terminam dia 14 de fevereiro 

Horário 15h30 17h10 18h45 

Auditório  

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof. David Ferreira 

Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Isabel Sá 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof. Vítor Pinho 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. David Ferreira 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Classes sem pianista acompanhador 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. João Queirós 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. João Queirós 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof.ª Francesca Serafini 
Prof. João Queirós 

Prof.ª Luísa Ferreira 

Piano Bar 

Prof.ª Isabel Sá 
Prof.ª Luísa Ferreira 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. David Ferreira 

Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Maria João 

Fernandes 
Prof. Vítor Pinho 

Sala 0.08 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 
Prof.ª Maria João 

Fernandes 
Prof. Vítor Pinho 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Maria João 
Fernandes 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Olga Amaro 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto)   

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de março (sexta-feira)   
– Inscrições iniciam dia 17 de fevereiro e terminam dia 28 de fevereiro 

Horário 10h15 12h00 

Auditório  

Prof.ª Isabel Sá 
Prof.ª Maria João Fernandes 

Prof.ª Olga Amaro 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Classes sem pianista acompanhador 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof. David Ferreira 

Prof. Vítor Pinho 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Luísa Ferreira 
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Piano Bar 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. João Queirós 

Prof.ª Maria João Fernandes 

Sala 0.08 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof. João Queirós 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Francesca Serafini 
Prof.ª Olga Amaro 
Prof. Vítor Pinho 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto)   

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 
 
25 de março (sexta-feira)   
– Inscrições iniciam dia 07 de março e terminam dia 17 de março 

Horário 15h30 17h10 18h45 

Auditório  
Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. João Queirós 
Prof. Vítor Pinho 

Prof.ª Francesca Serafini 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof.ª Olga Amaro 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof.ª Isabel Sá 

Prof. David Ferreira 
Prof. João Queirós 
Prof.ª Maria João 

Fernandes 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Maria João 
Fernandes 

Classes sem pianista acompanhador 

Piano Bar 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Maria João 
Fernandes 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof. Cristóvão Luiz 

Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Francesca Serafini 
Prof. João Queirós 
Prof. Vítor Pinho 

Sala 0.08 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Luísa Ferreira 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Olga Amaro 
Prof. Vítor Pinho 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Luísa Ferreira 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto)   

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 

Concertos Finais – Auditório CMP 

• 1 de abril (sexta-feira) – 19h 

• 4 de abril (segunda-feira) – 19h 

• 5 de abril (terça-feira) – 19h 
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3º PERÍODO 
 
 
30 de abril (sábado)   
– Inscrições iniciam dia 11 de abril e terminam dia 21 de abril 

Horário 10h15 12h00 

Auditório  
Prof. Cristóvão Luiz 

Prof.ª Francesca Serafini 
Prof.ª Isabel Sá 

Prof. David Ferreira 
Prof.ª Maria João Fernandes 

Prof. Vítor Pinho 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Maria João Fernandes 

Prof.ª Olga Amaro 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Isabel Sá 

Classes sem pianista acompanhador 

Piano Bar 
Prof.ª Antónia Brandão 

Prof. João Queirós 
Prof. Vítor Pinho 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Luísa Ferreira 
Prof.ª Olga Amaro 

Sala 0.08 
Prof. David Ferreira 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof. João Queirós 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto)   

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

 
 
16 de maio (segunda-feira)   
– Inscrições iniciam dia 25 de abril e terminam dia 05 de maio 

Horário 15h30 17h10 

Auditório  

Prof. David Ferreira 
Prof. João Queirós 

Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Isabel Sá 
Prof. Vítor Pinho 

Classes sem pianista acompanhador 

Pequeno Auditório 
(Cravo - Prof.ª Sofia 

Nereida) 

Prof.ª Antónia Brandão 
Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Prof. Vítor Pinho 

Prof. João Queirós 
Prof.ª Luísa Ferreira 

Prof.ª Maria João Fernandes 

Piano Bar 
Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Isabel Sá 

Prof.ª Aida Sigharian Asl 
Prof.ª Francesca Serafini 

Prof.ª Olga Amaro 

Sala 0.08 
Prof. Cristóvão Luiz 

Prof.ª Maria João Fernandes 
Prof.ª Olga Amaro 

Prof. Cristóvão Luiz 
Prof. David Ferreira 

Prof.ª Lúcia Rodrigues 

Sala -1.07 
Classes sem pianista acompanhador 

(Exceto sopros e canto) 

Sala -2.01 Percussão e classes sem pianista acompanhador 

           

      

Concerto de Encerramento do ano letivo – Casa da Música 

 

• 6 de junho (segunda-feira) – 21h – Sala Suggia 
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Concertos Temáticos, efemérides e outros eventos  

 

Concerto de professores de homenagem a Santa Cecília 

22 de novembro - Auditório 

 

Concerto de Natal 

6 de dezembro de 2021 – Casa da Música 

 

Concerto de Professores comemorativo da inauguração do Auditório 

26 de abril de 2022 - Auditório 

 

Concerto de Encerramento do Ano Letivo  

8 de junho de 2021 – Casa da Música 

 

Prémio Madalena Sá e Costa / Câmara Municipal do Porto 

Café Teatro – Teatro campo Alegre.  

 

14 de junho de 2022 – Edição 2020  

Bruno Silva - Percussão 

Gonçalo Vale da Nova -Trombone. 

 

15 de junho de 2022 – Edição 2021  

Sofia Costa - Percussão  

Henrique Lencastre – Canto  

 

Visitas de Estudo, Exposições, Cursos e Concursos 

A realizar ao longo de todo o ano, de acordo com as propostas de cada grupo disciplinar e das 

normas sanitárias em vigor. 

 

Atividades Desportivas - Internas e Externas         

A realizar ao longo de todo o ano, de acordo com as propostas de grupo disciplinar de Educação 

Física, tendo em atenção o projeto do Clube do Desporto Escolar e de acordo com as normas 

sanitárias de segurança do Plano de Contingência. 

De salientar o corta-mato escolar, e, pela primeira vez, o Desporto Escolar sobre rodas. 
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Atividades e Projetos  

 

Departamento 
Curricular 

Grupo 
disciplinar 

Atividade Público-
alvo 

Objetivos Objetivos PE Participantes Calendarização Local 

 Departamento 
Curricular de 
Canto, Classes de 
Conjunto, 
Acompanhament
o e Jazz; 

Alemão e 
Italiano; 

"Música e 
Sabores de 
Natal" 

Alunos de 
Alemão e 
Italiano. 

- Conhecer e partilhar tradições das duas culturas; 
- Apresentar aos colegas trabalhos realizados sobre o 
tema; 
- Saborear doces típicos dos dois países;  
- Promover o convívio e a amizade entre os alunos das 
disciplinas; 

Educar para a autonomia e para a ação, gerando 
autoconfiança e favorecendo a iniciativa individual;  
Desenvolver a capacidade de cooperação e de 
trabalho em grupo; 
Apelar à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvendo a criatividade;  
Completar a formação ministrada e alargar as 
perspetivas dos alunos;  
Promover e desenvolver articulação interdisciplinar. 

Alunos de Alemão e 
Italiano. 

Início de dezembro 
(data a designar 
conforme 
disponibilidade de 
horários da parte dos 
alunos) 

Piano Bar  

 Departamento 
Curricular de 
Canto, Classes de 
Conjunto, 
Acompanhament
o e Jazz; 

Jazz; Merry 
"Jazzmas" 

Toda a 
comunida
de escolar. 

Dar visibilidade às atividades realizadas pelos alunos 
da variante à restante comunidade escolar. 

Permitir interacção entre alunos e dar a 
possibilidade de realização de um espectáculo 
temático que exige a utilização das várias 
competências adquiridas. 

Todos os alunos 
integrantes das várias 
formações da 
variante de Jazz 
(coro, combo e 
orquestra). 

Para ser realizado na 
última semana de 
aulas do 1º período 
mediante 
disponibilidade do 
auditório. 

 Auditório  
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 Departamento 
Curricular de 
Canto, Classes de 
Conjunto, 
Acompanhament
o e Jazz; 

 
"Os Sonhos de 
Shakespeare": 
excertos de 
"The Fairy 
Queen" (1692) 
de Henry 
Purcell e "A 
Midsummer 
Night's 
Dream" (1826) 
de Felix 
Mendelssohn.  

Alunos de 
todos os 
ciclos, 
comunida
de escolar,  

Conhecer os diferentes estilos musicais (Barroco e 
Romântico), estabelecendo pontes com base na 
mesma obra literária de Shakespeare: "A Midsummer 
Night's Dream"; Conhecer a obra de William 
Shakespeare; Desenvolver competências 
performativas acentes no conhecimento do texto, da 
sua dramaturgia e expressão através do objeto 
musical; Criação de adereços para o espectáculo 
através das artes plásticas;  

Desenvolvimento de um sentido de escola, que 
esteja na base de um melhor conhecimento de 
todos relativamente à missão principal do 
Conservatório e às inúmeras vertentes de que se 
reveste a sua prática diária, seja ao nível da 
formação artística, seja nos domínios da formação 
geral; 
• Abertura do Conservatório à comunidade, tanto 
em termos de capacidade de oferta formativa, 
como de dinamização da vida artística, contribuindo 
para dar uma resposta qualificada às necessidades 
da área alargada a que a escola dá resposta; 
• Otimização dos recursos existentes, ao nível dos 
meios materiais e humanos, nomeadamente 
através de uma gestão equilibrada das capacidades 
formativas e culturais instaladas; rentabilização de 
meios, nomeadamente através da possibilidade de 
prestação de serviços externos; 
• Sensibilização da comunidade educativa para a 
arte como núcleo da formação nesta escola, 
procurando incluir nas disciplinas da componente 
geral temáticas e perspetivas de caráter artístico e 
abordagens que estimulem atitudes criativas; 
• Colaboração próxima com instituições e entidades 
culturais, educativas e recreativas locais, 
nomeadamente com aquelas que estão 
representadas institucionalmente em órgãos de 
gestão do Conservatório; 
• Manutenção e reforço de parcerias e protocolos 
em curso, nomeadamente com as instituições que 
mais diretamente se relacionam com a atividade da 
escola;" 

Todos os alunos e 
professores dos: 
Coro do 2º Ciclo (5º e 
6º anos); Estúdio de 
Ópera Juvenil do 3º 
Ciclo; Orquestra 
Sinfónica do CMP; 
Alunos de Canto. 
Outros grupos 
poderão ser 
envolvidos, 
nomeadamente os 
do 1º Ciclo, na 
ilustração das 
personagens centrais 
da obra, alunos de 
Educação Visual 
(construção de 
adereços), etc.  

A trabalhar 
gradualmente 
durante o 2º e 3ºs 
períodos para 
apresentar em Junho. 
Sugeríamos que fosse 
no Concerto de 
Junho na Casa da 
Música. 

Conservatório de 
Música do Porto  

 Departamento 
Curricular de 
Canto, Classes de 
Conjunto, 
Acompanhament
o e Jazz; 

 
Jazz no CMP Toda a 

comunida
de 
estudantil 

Jazz no CMP – sendo a atividade mais antiga da 
variante, destina-se a promover a apresentação e 
divulgação do trabalho realizado pelos alunos da 
variante, nas suas diferentes formações (combos, 
coros, orquestra e solo). Geralmente temático, as 
atividades que fazem parte do Jazz no CMP destinam-
se a toda a comunidade e são o corolário de um ano 
de estudos. 

Criar um conjunto de competências que permitam a 
organização, conceptualização e desenvolvimento 
de programas específicos para um grupo alargado 
de alunos e participantes. 

Todos os alunos da 
variante e demais 
envolvidos nas 
orquestras e combos. 

Desde o início do ano 
letivo até à data da 
apresentação 
(proposto para 5 de 
Maio de 2022). 

Auditório 
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 Departamento 
Curricular de 
Canto, Classes de 
Conjunto, 
Acompanhament
o e Jazz; 

 
Semana 
aberta do Jazz 

Alunos do 
9º ano (5º 
grau) mas 
aberta a 
todos os 
alunos 
interessad
os. 

Programado para o segundo período, consiste na 
realização de pequenas apresentações nas zonas 
comuns e de passagem do Conservatório, para além 
de aulas abertas e pequenas apresentações em aulas 
de formação musical. O objetivo é a divulgação da 
variante pelos alunos dos vários anos e também de 
sensibilização para a importância de contactos com 
outros contextos e estilos musicais, no 
desenvolvimento do aluno como músico pleno e 
consciente. 

Divulgação do Jazz como uma linguagem musical 
específica mas que deve se vista igualmente como 
um complemento para uma educação musical 
plena. 

Alunos da 
comunidade escolar 
e interessados de 
outras instituições 
nas aulas abertas. 

21 a 25 de Fevereiro 
de 2022 

Conservatório de 
Música do Porto 

 Departamento 
Curricular de 
Canto, Classes de 
Conjunto, 
Acompanhament
o e Jazz; 

 
Jam sessions Toda a 

comunida
de escolar. 

As Jam Sessions funcionam com espaços de 
desenvolvimento de competências com apresentações 
no Piano Bar, em conjunto com a associação de 
estudantes.  

Estas são fundamentais para promover o convívio 
musical entre os vários estudantes e a comunidade, 
de forma a promover a partilha de experiências, 
conteúdos e formação musical dos participantes. 

Alunos da variante e 
demais alunos e 
músicos que desejem 
participar. 

Durante o ano letivo. Piano Bar. 

 Departamento 
Curricular de 
Canto, Classes de 
Conjunto, 
Acompanhament
o e Jazz; 

 
Produção 
cénica 
baseada no 
"West side 
Story" de L. 
Bernstein 
Disciplina 
Estúdio de 
Ópera 

Comunida
de Escolar: 
Alunos da 
disciplina 
EO e 
participaç
ão dos 
alunos Da 
Escola 
Soares dos 
Reis (Em 
parceria 
com o EO)  

Apresentação de um espetáculo encenado envolvendo 
solistas, coro e orquestra. 
A produção conta com a participação da escola Soares 
dos Reis na execução da parte plástica.  

Cumprir os objectivos previstos na disciplina de EO.  Alunos EO, Coro 
Secundário e 
Orquestra (Professor 
Paulo Carvalho)  

Calendário 
provisório: 
Estágio 22 de 
dezembro 14h00-
18h00 / 18h30 - 
20h30 
Estágio 12 de Abril 
14h00-18h00 / 18h30 
- 20h30 
Ensaios cénicos e 
musicais 1 vez por 
mês nas aulas de 
Coro 
Estágio 7 de Maio 
14h00-18h00 / 18h30 
- 20h30 
Estágio e Ensaios de 
Colocação 11 a 14 de 
Maio 
Récitas 15, 16 e 17 de 
Maio 

Auditório   

 Departamento 
Curricular de 
Canto, Classes de 
Conjunto, 
Acompanhament
o e Jazz; 

 
Concerto de 
Natal: 
Oratoria de 
Natal - C. 
Saint-Saens 

Toda a 
comunida
de escolar. 

Promover a interação entre diferentes grupos do 
CMP; Proporcionar a apresentação de uma obra 
alusiva ao Natal, para coro, orquestra e 
solistas;Associar o evento à celebração do Centenário 
da Morte de C. Saint-Saens, que ocorre em dezembro 
de 1921. 

Desenvolver a capacidade de cooperação e de 
trabalho em grupo, nomeadamente pela prática 
regularde música de conjunto. 

Alunos da Orquestra 
de Cordas do 
CMP;Coro do 9º Ano 
e Secundário do 
CMP;Coro de Pais e 
EE 
CMP?;Solistas;Órgão 
e Harpa  

Concerto no dia 6 de 
dezembro de 2021/ 
Ensaios de setembro 
a dezembro de 2021 

Casa da Música  
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 Departamento 
Curricular de 
Ciências 
Musicais; 

Canto;Hist
ória da 
Cultura e 
das Artes 
e Oferta 
Compleme
ntar; 

Workshop 
Nyckelharpa 

Comunida
de Escolar 
se for 
garantido 
o 
Auditório. 
Se não 
puder ser, 
destinar-
se-á aos 
alunos de 
Organolog
ia. 

Conhece a origem do instrumento, técnicas de 
execução e repertório. 

Alargar os horizontes dos alunos no que diz respeito 
ao conhecimentos de instrumentos musicais 
invulgares. 

Comunidade escolar 
ou alunos de 
Organologia 
(depende da sala que 
se disponibilizar para 
o efeito). 

11 de novembro de 
2021 - 21.00-22.30 
horas (à espera de 
confirmação de 
disponibilidade do 
Auditório) 

Auditório 

 Departamento 
Curricular de 
Ciências 
Musicais; 

História da 
Cultura e 
das Artes 
e Oferta 
Compleme
ntar; 

Ida ao Teatro - 
Récita "Rei 
Lear" 

Alunos de 
HCA-HM 

Sensibilizar os alunos para outras expressões 
artísticas. Proporcionar uma vivência estética 
enriquecedora para a formação global dos alunos. Ver 
outros objetivos enunciados no ponto seguinte. 

Valorizar e promover o património artístico e 
cultural internacional, nacional e local. Desenvolver 
a capacidade crítica e o sentido estético. Sublinhar o 
valor da sensibilidade artística nas relações 
interpessoais. Contribuir para o desenvolvimento 
cultural do indivíduo, numa perspetiva de formação 
integral. 

Turmas do supletivo 
e alunos do integrado 
do curso secundário. 

20 de novembro, às 
19h.  

Teatro Nacional 
de São João. 

 Departamento 
Curricular de 
Ciências 
Musicais; 

História da 
Cultura e 
das Artes 
e Oferta 
Compleme
ntar; 

Visita de 
Estudo Oficina 
dos Violinos - 
Rua da 
Torrinha - 
Porto 

Alunos de 
Oferta 
Compleme
ntar - 
Organolog
ia 10ºA 
integrado 

Identifica todas as partes que constituem o violino. 
Caracteriza o processo do seu fabrico assim como o do 
arco e o das cordas. Identifica as afinações do violino, 
viola, violoncelo e contrabaixo. Caracteriza as 
diferenças existentes entre eles.  

Promover o sucesso escolar através de atividades 
de complemento curricular. Contribuir para uma 
formação mais global, desenvolvendo a capacidade 
crítica, a sensibilidade e o sentido estético 

Turma 10ºA 
integrado 

15 de novembro de 
2021 - 15.15 - 16.45 
horas durante o 
tempo de aula de 
Organologia podendo 
afetar a aula 
seguinte.  

Oficina dos 
Violinos - Rua da 
Torrinha - Porto 



Conservatório de Música do Porto      Plano Anual de Atividades 2021 -2022 

 

Página 42 de 54 

 Departamento 
Curricular dos 
Instrumentos de 
Cordas; 

Cordas 
Friccionad
as; 

Orquestra de 
Cordas Infantil 

Alunos 
dos 
regimes 
de ensino 
Integrado, 
Articulado 
e 
Supletivo 
de 
instrumen
tos de 
cordas do 
2º,3º e 4º 
Anos e 
comunida
de 
educativa. 

Este projeto surgiu com o objetivo de despertar, nas 
crianças, o gosto musical, favorecer o 
desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e do 
sentido rítmico dos alunos, disciplinar a dinâmica de 
estudo pessoal motivando e envolvendo os alunos 
para que, desde logo, sintam o prazer de fazer música 
e de aprender em conjunto. A oportunidade que é 
dada aos alunos de tocarem o seu instrumento 
juntamente com outros alunos, traz inúmeras 
vantagens e constitui também, um excelente 
contributo para o desenvolvimento da performance 
ao nível individual e um estímulo da confiança nas 
apresentações em público. 
Considero essencial que os alunos do 1º ciclo 
frequentem uma classe de conjunto com o próprio 
instrumento, não só por ser uma oportunidade de 
estarem em contacto com um professor da família dos 
instrumentos que tocam, mas também porque o 
estímulo dos colegas mais avançados, o convívio e a 
competição saudável promove um muito mais rápido 
desenvolvimento. 

A formação específica do aluno, proporcionando-
lhe o conhecimento e domínio das diversas áreas 
que integram a sua formação musical. Esta deverá 
contemplar uma sólida formação ao nível da prática 
instrumental; uma elevada capacidade de leitura 
musical; um domínio interpretativo de diferentes 
géneros e estilos musicais. Prática continuada de 
música de conjunto; 
Promoção e desenvolvimento da articulação 
interdisciplinar e interdepartamental, desenhando 
iniciativas e atividades que reforcem o 
relacionamento e a complementaridade das 
diferentes disciplinas; 
Desenvolvimento, junto dos alunos, do sentido de 
responsabilidade, de autonomia e de 
capacidade de gestão do seu estudo e do seu 
tempo; 
Apoio à criação de núcleos de atividades que 
correspondam a necessidades de formação dos 
alunos ou constituam complementos da sua 
aprendizagem; 
Valorização das audições, concertos e outras 
apresentações públicas, pela importância de que se 
revestem na formação dos alunos; 
Valorização de um clima de sã convivência entre 
todos, através de iniciativas e práticas que 
estimulem a qualidade do relacionamento, o 
respeito pelos outros e as capacidades de 
cooperação e solidariedade; 
Abertura do Conservatório à comunidade, tanto em 
termos de capacidade de oferta formativa, 
como de dinamização da vida artística, contribuindo 
para dar uma resposta qualificada às 
necessidades da área alargada a que a escola dá 
resposta. 

Alunos dos regimes 
de ensino Integrado, 
Articulado e 
Supletivo de 
instrumentos de 
cordas do 2º,3º e 4º 
Anos. 

Proponho que este 
projeto seja 
desenvolvido em 
horário letivo, 
mantendo a carga 
horária de 90 
minutos semanais às 
5ªs feiras às 17h50 a 
ter início em outubro 
e até ao final do ano 
letivo 

Instalações do 
CMP 
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 Departamento 
Curricular dos 
Instrumentos de 
Cordas; 

 Cordas 
Dedilhada
s; 

1. Atividades 
de 
demonstração 
em 
Agrupamentos 
protocolados 
da Guitarra 
Portuguesa.2. 
Dias Abertos à 
comunidade 
escolar para 
conhecimento 
da Guitarra 
Portuguesa. 

Alunos e 
comunida
de escolar. 

- Promover a divulgação da Guitarra Portuguesa no 
CMP e fora dele à comunidade escolar; - Promover o 
Conservatório e as suas mais valias, nomeadamente 
no ensino da Guitarra Portuguesa. 

Desenvolvimento de mecanismos que garantam o 
acolhimento de alunos mais distanciados da escola 
ou de vocação tardia, procurando respostas 
formativas mais adequadas às suascondições de 
frequência (seja na elaboração de horários e 
turmas, seja pela promoção de cursos livres);Defesa 
do estatuto desta escola e da importância no 
quadro da oferta formativa pública;Abertura do 
Conservatório à comunidade, tanto em termos de 
capacidade de oferta formativa, como de 
dinamização da vida artística, contribuindo para dar 
uma resposta qualificada às necessidades da área 
alargada a que a escola dá resposta;Manutenção e 
reforço de parcerias e protocolos em curso, 
nomeadamente com as instituições que mais 
diretamente se relacionam com a atividade da 
escola; Divulgação da escola através de diversos 
meios e canais, garantindo informação atualizada e 
de fácil acesso, nomeadamente no que respeita a 
aspetos da prática pedagógica (testes de admissão, 
provas, concursos, candidaturas) ou a atividades e 
iniciativas nos domínios da oferta cultural. 

Professor Ricardo 
Oliveira e alunos de 
Guitarra Portuguesa 
do CMP. 

No CMP: 14/10; 
21/10; 30/10; 11/11; 
25/11.Noutras 
escolas: datas a 
definir durante o 1º 
Período. 

Instalações do 
CMP, 
Agrupamento 
Rodrigues de 
Freitas e outros 
Agrupamentos 
protocolados. 

 Departamento 
Curricular dos 
Instrumentos de 
Teclas; 

Piano e 
Prática 
Instrumen
tal Piano; 

Masterclass de 
piano 
orientada pelo 
professor 
Álvaro 
Teixeira Lopes 

Alunos de 
piano 

Aperfeiçoamento técnico-artístico Promove a aquisição de competências nos domínios 
da execução e criação musical; Incentiva à 
superação das limitações e à busca da perfeição, 
que se atingem pela perseverança, pela disciplina e 
pelo rigor; Desenvolve o sentido da 
responsabilidade e a capacidade de 
autodeterminação; Educa para a autonomia e para 
a ação, gerando autoconfiança e favorecendo a 
iniciativa individual; Educa para a participação na 
construção da sociedade, sublinhando o valor da 
sensibilidade artística nas relações interpessoais; 
Contribui para uma formação mais global, 
desenvolvendo a capacidade crítica, a sensibilidade 
e o sentido estético; Sensibiliza para o respeito e 
defesa do património cultural e artístico.  

Alunos de piano 8 de novembro: 15h- 
20h, 
12 de novembro: 
11h- 13h e 14h- 17h, 
15 de novembro: 
15h- 20h, 
19 de novembro: 
11h- 13h e 14h- 17h, 
22 de novembro: 
15h- 20h. 

Conservatório 
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Departamento 
Curricular de 
Ciências 
Musicais; 

Análise e 
Técnicas 
de 
Composiçã
o 

Grupo de 
Música 
Contemporân
ea + Ensemble 
ECCO 

Alunos de 
ATC e 
Composiçã
o 

Esta atividade consiste na criação de composição em 
grupo que resultará numa pequena performance 
semi-improvisada, onde se congreguem instrumentos 
acústicos com tecnologias digitais (processamento de 
áudio, interfaces musicais alternativas, entre outros), 
focando o trabalho prático na escrita e na escuta em 
particular na pesquisa-ação de timbres e do tempo 
musical. Pretende-se ainda alargar o conhecimento do 
processo criativo, num ambiente que fomente não só 
o trabalho individual mas também a prática de grupo, 
estimulando a autoconfiança e uma atitude de 
procura, o desenvolvimento do sentido estético e o 
alargamento da sensiblidade. 

Promover a aquisição de competências nos 
domínios da execução e criação musical; 
Incentivar a superação das limitações e a busca da 
perfeição; 
Desenvolver a capacidade de cooperação e de 
trabalho em grupo; 
Promover e desenvolver articulação interdisciplinar 
e interdepartamental; 
Apelar à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvimento da criatividade; 
Contribuir para uma formação mais global, 
desenvolvendo a capacidade crítica, a sensibilidade 
e o sentido estético; 
Garantir uma formação integral de excelência na 
área da Música, orientada para o prosseguimento 
de estudos; 
Educar para o desenvolvimento cultural do 
indivíduo, numa perspetiva de formação integral; 
Fomentar a interdisciplinaridade: 
composição/instrumento e compositor/intérprete; 
Motivar os alunos; 
Estabelecer boas relações, convivência e 
familiaridade entre os alunos das diversas classes; 

Alunos de ATC, de 
Composição e do 
Grupo de Música 
Contemporânea 

Final do 2º Período Auditório  

Departamento 
Curricular de 
Ciências 
Musicais; 

Análise e 
Técnicas 
de 
Composiçã
o 

Concerto 
Descodificado 

Alunos de 
ATC e 
Composiçã
o; 
Comunida
de Escolar 

Esta atividade consiste num concerto de música 
contemporânea em que os compositores das obras 
apresentadas farão uma apresentação e explanação 
teórica prévia das obras. Para além de conhecer 
repertório de música contemporânea, é proposto 
aprofundar-se sobre as dinâmicas do processo 
criativo, o desenvolvimento de conceitos base, a 
construção de ideias musicais e o seu 
desenvolvimento, a escolha da instrumentação e o 
trabalho entre compositor-instrumentista. Pretende-
se assim contribuir para a estruturação do trabalho 
composicional e demonstrar também como o trabalho 
analítico tem uma importância relevante no estudo da 
música. 

Promover a aquisição de competências nos 
domínios da execução e criação musical; 
Incentivar a superação das limitações e a busca da 
perfeição; 
Apelar à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvimento da criatividade; 
Contribuir para uma formação mais global, 
desenvolvendo a capacidade crítica, a sensibilidade 
e o sentido estético; 
Garantir uma formação integral de excelência na 
área da Música, orientada para a progressão de 
estudos; 
Educar para o desenvolvimento cultural do 
indivíduo, numa perspetiva de formação integral; 
Motivar os alunos; 
Estabelecer boas relações, convivência e 
familiaridade entre os alunos das diversas classes; 

Alunos de ATC e de 
Composição 

3º Período Auditório  
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Departamento 
Curricular de 
Ciências 
Musicais; 

Oferta 
Compleme
ntar 

Vistita de 
Estudo aos 
Órgãos da Sé 
do Porto e 
Igreja dos 
Grilos 

Alunos de 
Oferta 
Compleme
ntar 

Caracteriza a mecânica e o funcionamento do órgão. 
Identifica características do órgão ibérico 

Sensibilizar para o património instrumental das 
Igrejas 

Alunos de Oferta 
Complementar 

27 de janeiro de 
2022, das 21.00 - 
22.30 horas (o mais 
tardar até às 23.00 
horas) 

Sé do Porto e 
Igreja dos Grilos 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

 
Palestra 
subordinada 
ao tema "Os 
Oceanos na 
Literatura" 

Alunos de 
ensino 
secundári
o; 
comunida
de 

Promover a articulação de várias disciplinas do 
Departamento com o Projeto em desenvolvimento 
pela equipa de Flexibilidade Curricular subordinado ao 
tema "Oceanos". 

Apoiar atividades de complemento curricular, tais 
como palestras, conferências, exposições, 
visitas de estudo; 
 Promover e desenvolver a articulação 
interdisciplinar e interdepartamental, desenhando 
iniciativas e atividades que reforcem o 
relacionamento e a complementaridade das 
diferentes 
disciplinas; 

Alunos e docentes Em data a articular 
com a equipa de AFC 

Espaço para 
Palestra 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

 
Os Oceanos na 
História de 
Portugal 

Alunos do 
3º ciclo e 
comunida
de escolar 

Promover a articulação das várias disciplinas do 
Departamento  com o Projeto em desenvolvimento 
pela equipa de Flexibilidade Curricular subordinado ao 
tema "Oceanos". 

Apoiar atividades de complemento curricular, tais 
como palestras, conferências, exposições,visitas de 
estudo; Promover e desenvolver a articulação 
interdisciplinar e interdepartamental, 
desenhandoiniciativas e atividades que reforcem o 
relacionamento e a complementaridade das 
diferentesdisciplinas; 

Alunos e docentes Em data a articular 
com a equipa de AFC 

CMP 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

 
Palestra 
"Melville - 
Moby Dick" 

Alunos do 
ensino 
secundári
o e 
comunida
de escolar 

Promover a articulação das várias disciplinas do 
Departamento  com o Projeto em desenvolvimento 
pela equipa de Flexibilidade Curricular subordinado ao 
tema "Oceanos". 

Apoiar atividades de complemento curricular, tais 
como palestras, conferências, exposições, 
visitas de estudo; 
 Promover e desenvolver a articulação 
interdisciplinar e interdepartamental, desenhando 
iniciativas e atividades que reforcem o 
relacionamento e a complementaridade das 
diferentes disciplinas; 

Alunos e docentes Em data a articular 
com a equipa de AFC 

CMP 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Português 
e História  

Visita de 
estudo.  

Alunos 
12º e 8º 
anos  

Reconhecer caraterísticas do Manuelino e Barroco. 
Conhecer espaços do Memorial do Convento. 

Desenvolver o sentido de responsabilidade e do 
belo ( estético)  

Alunos 12º e 8º anos 
e professores 

14 de janeiro  Jerónimos e 
Convento Mafra  

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

História . Visitade 
estudo. 

Alunos 9º 
ano  

Promover o conhecimento de vários conflitos bélicos 
onde portugueses combateram 

Desenvolver o sentido de responsabilidade e 
capacidade de observação e sentido crítico, 

Alunos do 9º ano  44308 Forte do Bom 
Sucesso, Lisboa  
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Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

História . Visita de 
estudo.   

Alunos 7º 
ano  

Reconhecer caraterísticas dos estilos Românico e  
Gótico  

Desenvolver sentido de responsabilidade e do belo ( 
estético). 

Alunos do 7º ano  44336 Batalha, 
Alcobaça e 
Óbidos  

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Formação de 
utilizadores 

1º,2º,3º 
ciclos 

Explicar a organização e funcionamento da biblioteca;  
Promover a formação de leitores; Incrementar a taxa 
de requisição domiciliária e leitura presencial e em 
sala de aula; 

Apelar ao sentido de responsabilidade, desenvolver 
a autonomia e autoconfiança. 

Alunos do 1º ano ao 
3º ciclo 

setembro/outubro Biblioteca 
salas de aula 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Exposição Dia 
Europeu das 
Línguas 

Toda a 
comunida
de escolar 

Promover o gosto pelas línguas e incentivar a 
diversidade cultural, através de uma exposição 
temática na BE; Incentivar a leitura em várias línguas; 
Articular com o Departamento Currícular de Línguas  
(italiano, alemão, inglês e francês) , através da 
realização de atividades; 

Completar a formação ministrada e alargar as 
perspetivas dos alunos;  
Promover e desenvolver articulação interdisciplinar. 

Alunos do 1ºciclo ao 
3º ciclo 

26 a 30 de setembro Biblioteca 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Comemoração 
do MIBE / 
Hora do Conto 

Toda a 
comunida
de escolar 

Promover  o valor e o papel das Bes na integração e 
articulação curricular; Motivar para a sua utilização ; 
Incentivar a leitura de contos interculturais e em 
diferentes línguas;Dinamizar atividades que envolvam 
os diferentes departamentos na realização de  
projetos interdisciplinares.Contribuir para o sucesso 
escolar através do apoio ao currículo e colaboração na 
consolidação das aprendizagens.  

 Apelo à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvimento da criatividade através de 
atividades de leitura e de escrita.  Educar para a 
cidadania,promover o sentido crítico e reflexivo dos 
alunos.Promover a autonomia e acção gerando 
autoconfiança e favorendo a iniciativa individual. 
Valorizar o aluno, o professor e a escola. 

Alunos - Prof.do 
Departamento de 
Línguas  

Mes de outubro Biblioteca e sala 
de aula 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Dia Mundial 
da 
Alimentação 

Alunos do 
1º ciclo 

Promover a articulação da Biblioteca com o 
departamento de Ciências e de Educação Física, 
através da divulgação e leitura de  livros temáticos e 
poemas que apelam para a importância de uma 
alimentação saudável e variada,associada à prática do 
exercício físico. 

Proporcionar a realização de atividades que 
promovam a aprendizagem e o aprofundamento 
dos conhecimentos na área da saúde e alimentação.  

 Alunos e Professores 
do 1ºciclo 

16 de outubro BE e sala de 
aula                                                                                                                                                                                                                                                              

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Festival 
Insonho 

Alunos do 
1ºciclo 

Promover o contactos dos alunos com contadores de 
histórias relacionadas com o imaginário tradicional 
portugês.Promover o gosto pela leitura de contos e 
sua dramatização. 

Sensibilizar os alunos para outras expressões 
artísticas. Proporcionar uma vivência estética 
enriquecedora para a formação global dos alunos.  

Alunos e Professores 
do 1ºciclo 

19 de outubro Auditório 
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Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Halloween 
/Hora do 
Conto 

Alunos do 
1º,2º e 3º 
ciclos 

Promover as tradições anglo-americanas e a 
interculturalidade com a exploração da antiga tradição 
portuguesa do"Pão por Deus" associada ao Terramoto 
de 1755 em Lisboa.; Articular com o Departamento 
Currícular de Línguas e explorar a escrita, o 
vocabulário e  leitura de obras temáticas em 
português e inglês; Divulgar no blog e redes sociais  
vídeos que abordam esta temática e servem como 
apoio ao currículo e consolidação de aprendizagens. 

 
 Profs.do  1º,2º e 3º 
ciclos inglês,história e 
Cidadania .  

31 de outubro Biblioteca 
escolar e sala de 
aula    

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Centenário do 
Nascimento 
de José 
Saramago(exp
osição , 
palestra e 
leituras 
centenárias) 

Alunos do 
1ºciclo ao 
12ºano 

Promover a vida e obra do autor, através da realização 
de uma exposição temática; Dinamização de uma 
palestra pela professora catedrática Drª Ana Paula 
Arnaut, da Universidade de Coimbra, sobre o prémio 
nobel da literatura; Articular com o Departamento de 
Português e 1º ciclo relativamente às obras do escritor 
abordadas em sala de aula, assim como com o 
Departamento de Música (harpa e acordeão). 

Promover o sucesso escolar através de atividades 
de complemento curricular. Contribuir para uma 
formação mais global, desenvolvendo a capacidade 
crítica, a sensibilidade e o sentido estético 

 Exposição -Alunos e 
profs.de português 
do 2º,3 ciclos e 
secundário - Palestra 
-  Alunos do 12º ano 
e 9ºB e professores 
Departamento de 
música (harpa e 
violoncelo)  Alunos 
do 12º ano e 
9ºB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

16 de 
novembro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Biblioteca e 
auditório 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Dia Mundial 
dos Direitos 
Humanos 

Comunida
de 
educativa 

Explorar e consciencializar para a importância da 
DUDH;Identificar e discutir os direitos humanos e os 
valores civicos; Articular com a disciplina de História e 
cidadania; Promover a pesquisa da temática 
recorrendo aos tablets e acervo da BE;Divulgarde um 
Padlet(mural digital) no blog com os trabalhos dos 
alunos do 9ºA.  

 Apelo à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvimento da criatividade através de 
atividades de leitura e de escrita.  Educar para a 
cidadania,promover o sentido crítico e reflexivo dos 
alunos.Promover a autonomia e acção gerando 
autoconfiança e favorendo a iniciativa individual. 
Valorizar o aluno, o professor e a escola. 

Alunos da turma do 
9ºA 

10 de dezembro Biblioteca  
Blogue  

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
escolar 

Comemoração 
do Natal 

Alunos do 
1º ao 12º 
ano 

Promover a leitura de livros temáticos e a declamação 
de poemas de Natal  .                                                                                                                    

Completar a formação ministrada e alargar as 
perspetivas dos alunos;  
Promover e desenvolver articulação interdisciplinar. 

Alunos e professores 
do 1º ao 3º ciclo 

13 a 17 de dezembro Biblioteca e sala 
de aula 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Campanha 
Natal solidário 

Comunida
de 
educativa 

Promover a recolha de bens alimentares para a 
Ajudaris e Centro  de 
Apoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Valorizar o aluno e a escola. Educar para a 
participação na construção da sociedade, 
sublinhando os valores da cidadania e relações 
interpessoais 

Comunidade 
Educativa 

2 a 17 de dezembro Portaria e 1ºciclo 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
Escolar 

Concurso 
Nacional de 
Leitura 

Alunos do 
1ºano ao 
12ºano 

Incentivar a leitura de obras do PNL; Incentivar a 
expressão oral, escrita e argumentativa; 

 
Alunos do 1º ao 
secundário 
interessados em 
participar. 

8 de março a maio Biblioteca/ 
Biblioteca 
Municipal 



Conservatório de Música do Porto      Plano Anual de Atividades 2021 -2022 

 

Página 48 de 54 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
escolar 

Semana da 
Leitura - 
LER+MAR 

Comunida
de 
educativa 

Promover a articulação curricular com as várias 
disciplinas do departamento de línguas, ciências,  
expressões  e com a Equipa de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular no âmbito do Projetos 
Oceanos. Dinamizar atividades de leitura e de 
dramatização de textos e poemas relacionadas com o 
Mar.                                                                                                    
Encontro com o escritor João Manuel Ribeiro - 
Apresentação da obra " O Sr.Péssimo é o máximo" que 
aborda a poluição dos oceanos.                                                                                                                                                                              
Palestra com a Bióloga Ana Pêgo e autora do 
livro"Plasticus Maritmus",  no  qual  faz a 
sensibilização para os diferentes tipos de 
poluição,nomeadamente  a dos Oceanos, através da 
apresentação de vários vídeos e propostas de 
atividades/workshops para transformar o lixo das 
praias em peças de arte  e adereços. Esta atividade 
poderá ser também interessante para o "Canto das 
Artes". 

Promover o sucesso escolar através de atividades 
de complemento curricular. Contribuir para uma 
formação mais global, desenvolvendo a capacidade 
crítica, a sensibilidade e o sentido estético 

Alunos e professores Ao longo do 2º e 3º 
período 

Biblioteca 
Escolar/ 
Auditório 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
escolar 

 Concurso da 
Ajudaris-Tema 
a Água 

Alunos do 
1º e 2º 
ciclos 

Promover a leitura e a escrita; Incentivar à criatividade 
e espirito solidário ; Alertar para a temática do mar e 
conservação dos ecossistemas marinhos, através da 
articulação do departamento de ciências; 

Promover o sucesso escolar através de atividades 
de complemento curricular. Contribuir para uma 
formação mais global, desenvolvendo a capacidade 
crítica, a sensibilidade e o sentido estético 

Professora Felisbina 
,Margarida Pinto 

até 28 de abril Escola/ sala de 
aula 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
escolar 

Concurso Inês 
de Castro 

Alunos do 
3º ciclo e 
secundári
o 

Explorar romances históricos e o amor de Pedro e Inês 
na literatura e História portuguesa; Promover a 
literacia digital através da realização de vídeos e 
podcasts alusivos à temática. 

 Apelo à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvimento da criatividade através de 
atividades de leitura e de escrita.  Educar para a 
cidadania,promover o sentido crítico e reflexivo dos 
alunos.Promover a autonomia e acção gerando 
autoconfiança e favorendo a iniciativa individual. 
Valorizar o aluno, o professor e a escola. 

Alunos do básico e 
secundário 

novembro a maio Escola 

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
escolar 

Clube de 
Leitura " Eu li, 
gostei e 
recomendo" 

Alunos de 
todos os 
ciclos 

Promover a leitura e troca de opiniões sobre as obras 
e os autores; 

 Apelo à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvimento da criatividade através de 
atividades de leitura e de escrita.  Educar para a 
cidadania,promover o sentido crítico e reflexivo dos 
alunos.Promover a autonomia e acção gerando 
autoconfiança e favorendo a iniciativa individual. 
Valorizar o aluno, o professor e a escola. 

Alunos e professores 
de português e de 
línguas 

ao longo do ano Biblioteca e salas 
de aula 
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Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
escolar 

Voluntários de 
Leitura 

Alunos de 
todos os 
ciclos 

Dinamizar a partilha de leitura interturmas/ciclos; 
Escrever sobre o seu livro ao autor preferido; 
Implementar práticas de leitura regular e utilizar as 
ferramentas digitais. 

Promover o sucesso escolar através de atividades 
de complemento curricular. Contribuir para uma 
formação mais global, desenvolvendo a capacidade 
crítica, a sensibilidade e o sentido estético 

   

Departamento 
Curricular de 
Línguas , Ciências 
Sociais e 
Humanas e 1º 
ciclo 

Biblioteca 
escolar 

"Aprender 
com a 
biblioteca 
Escolar" 

Alunos de 
todos os 
ciclos 

Promover a literacia digital e dos media, através do 
projeto " Aprender com a BE"; Alertar para os perigos 
na internet; Consciencializar para as Fake News e 
importância da análise da informação. Ensinar a 
utilizar algumas ferramentas digitais e a realizar 
pesquisas de informação.Promover o apoio ao 
currículo e a consolidação de aprendizagens através 
de atividades lúdico-pedagógicas( Kahoots,Quizzes, 
Wordwall etc.) 

 Apelo à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvimento da criatividade através de 
atividades de leitura e de escrita.  Educar para a 
cidadania,promover o sentido crítico e reflexivo dos 
alunos.Promover a autonomia e acção gerando 
autoconfiança e favorendo a iniciativa individual. 
Valorizar o aluno, o professor e a escola. 

Alunos e professores 
de português e de 
línguas 

ao longo do ano Biblioteca e salas 
de aula 

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

 
Criação de 
uma coleção 
de Livros 
sobre a vida e 
obra dos 
grandes 
musicos 
acompanhado 
por musica 
dos nossos 
alunos e 
professores 

Alunos e 
docentes 

Criar recursos educativos valorizando e divulgando as 
potencialidades dos alunos e professores; Incentivar 
as relações interpessoãis; Promover o sucesso escolar, 
a cidadania e o goto pela escola. Entre outros 

 Apela à inovação, ao sentido de pesquisa e à 
investigação, estimulando uma atitude de procura e 
desenvolvendo da criatividade.  Educar para a 
autonomia e acção gerando autoconfiança e 
favorendo a iniciativa individual. Valorizar o aluno, o 
professor e a escola. 

Alunos , professores  Todo ano CMP 

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Canguru 
matemático 

Alunos Estimular e motivar os alunos para a matemática Apelar ao sentido de responsabilidade, desenvolver 
a autonomia e autoconfiança. 

turmas 2º/3ºciclo 18-29 outubro   

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Olimpíadas 
Matemática 

Alunos Aplicar os conhecimentos adquiridos;  desenvolver o 
raciocínio lógico-matemático; promover a 
identificação de jovens talentos. 

Apelar ao sentido de responsabilidade, desenvolver 
a autonomia e autoconfiança. 

turmas 2º/3ºciclo 10 de novembro   

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Fitescola  - 
Desenvolvime
nto de um 
Estilo de Vida 
Saudável em 
contexto 
escolar [DEVS] 

Alunos 
dos 2º , 3º 
ciclos e 
secundári
o 

Implementação de uma estratégia de DEVS no nosso 
contexto escolar,  através do tratamento de dados 
relativos à composição corporal, aptidão aeróbia e 
aptidão muscular de cada aluno  

Organização do jogo de aptidão física para o 
apuramentodo Fitboy e Fitgirl por cada ano/ciclo. 

Atividade de cariz 
não obrigatório, 
mediante autorização 
do EE. 

Todo o ano letivo Pavilhão 
Gimnodesportivo 
e sala de apoio 
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Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Clube de Ar 
Livre 

Alunos do 
2º ciclo, 3º 
ciclo e 
secundári
o 

Motivar para a prática do desporto. Proporcionar um estilo de vida saudável Alunos Todo o ano letivo Pátio de uma 
zona de recreio 
da escola 

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Desporto 
Escolar -Ténis 
de Mesa:               
treinos e 
competições 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclos 

Motivar para a prática do desporto.         Formar 
melhores cidadãos através do seu desenvolvimento 
pessoal 

Proporcionar atividades desportivas de 
complemento curricular voluntárias e regulares  

Alunos Todo o ano letivo Ginásio pequeno 
da Escola 
Rodrigues de 
Freitas ou em 
espaço novo a 
designar 

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Corta-Mato 
Escolar  

Alunos do 
2º ciclo, 3º 
ciclo e 
secundári
o 

Proporcionar um estilo de vida saudável através da 
corrida 

Motivar para a prática do desporto. Alunos Final do 1º período Campo 
desportivo 
exterior da 
escola 

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Torneios inter-
turmas de 
desportos 
coletivos 

Alunos do 
2º ciclo, 3º 
ciclo e 
secundári
o 

Motivar para a prática do desporto. Proporcionar um estilo de vida saudável Alunos Final do 3º período Pavilhão 
desportivo ou 
campos 
desportivos 
exteriores da 
escola 

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Projeto DE 
Sobre Rodas 

Alunos do 
2º ciclo 

Motivar para a prática do desporto. Proporcionar um estilo de vida saudável Alunos A aguardar 
orientações 

Campo 
desportivo 
exterior da 
escola 

Departamento 
Curricular de 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões  

  Clube de 
Astronomia 

Alunos 7º 
ano 
(preferenc
ialmente) 

Incentivar o gosto pela aprendizagem da astronomia, 
pela criação de momentos de pesquisa orientada, 
reflexão e discussão, que permitam o 
aprofundamento dos conhecimentos. 

Proporcionar a realização de atividades que 
promovam a aprendizagem e o aprofundamento 
dos conhecimentos na área da astronomia. 

Alunos Ao longo do ano Sala de TIC 
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Departamento 
Curricular dos 
Instrumentos de 
Cordas 

Cordas 
Friccionad
as; 

ViolaFest 2022 Alunos de 
Viola 
d’Arco do 
CMP;Alun
os de Viola 
d’Arco 
externos 
ao CMP; 
Pais e     
Encarrega
dos de 
Educação; 
Público 
em geral 

• Promover o desenvolvimento artístico dos alunos 
em contextos variados; 
• Aperfeiçoamento técnico; 
• Desenvolver o gosto pela cultura musical; 
• Promover o contacto entre todos os alunos e 
professores de Viola d’Arco do CMP, e outros 
violetistas parceiros da ViolaFest: Jorge Alves, Rute 
Azeve-do, Eugénia Lima e os alunos da ESMAE que 
participarão no evento Vio-laFest (ESMAE) e do 
Conservatório do Bonfim (Braga); 
• Contactar com outras perspetivas sobre a música; 
• Promover o contacto entre alunos de Viola d’Arco de 
vários níveis; 
• Criar o hábito nos nossos alunos, de assistir a 
concertos ao vivo; 
• Promover a aquisição de competências nos domínios 
da execução e criação musical;  
• Incentivar a superação das limitações e a busca da 
perfeição; 
• Desenvolver o sentido da responsabilidade e a 
capacidade de autodetermina-ção; 
• Educar para a autonomia e para a ação, gerando 
autoconfiança e favorecendo a iniciativa individual; 
• Desenvolver a capacidade de cooperação e de 
trabalho em grupo; 
• Educar para a participação na construção da 
sociedade, sublinhando o valor da sensibilidade 
artística nas relações interpessoais; 
• Contribuir para uma formação mais global, 
desenvolvendo a capacidade  

• Desenvolvimento, junto dos alunos, do sentido de 
responsabilidade, de autonomia e de 
capacidade de gestão do seu estudo e do seu 
tempo; 
• Apoio à criação de núcleos de atividades que 
correspondam a necessidades de formação dos 
alunos ou constituam complementos da sua 
aprendizagem; 
• Valorização de um clima de sã convivência entre 
todos, através de iniciativas e práticas que 
estimulem a qualidade do relacionamento, o 
respeito pelos outros e as capacidades de 
cooperação e solidariedade.  
• Continuação do trabalho que vem sendo realizado 
em conjunto com as outras escolas públicas 
de ensino especializado da música, no sentido de 
estudar e propor soluções para os problemas 
ainda existentes; articular iniciativas de interesse 
mútuo e colaborar em projetos comuns; 
• Valorização de um clima de sã convivência entre 
todos, através de iniciativas e práticas que 
estimulem a qualidade do relacionamento, o 
respeito pelos outros e as capacidades de 
cooperação e solidariedade; 
• Abertura do Conservatório a toda a comunidade 
educativa, garantindo a participação dos 
encarregados de educação na vida da escola e 
regulando a sua presença e circulação no espaço 
escolar. 
• Preocupação com a qualidade das prestações 
artísticas dos alunos em atividades culturais no 
exterior, garantindo padrões de exigência e de 
excelência, na linha da tradição da escola; 
• Motivação de toda a comunidade escolar para 
uma participação responsável na vida do 
Conservatório, desde a definição até à 
concretização das atividades programadas; 

Alunos de Viola 
d'arco 

Clube da Viola: 
5 sábados ao longo 
do ano 
ViolaFest      
(ESMAE): 
1 fim de semana 
janeiro / fevereiro 
Audições de    
Intercâmbio: 
Novembro e maio 
Formação de  
públicos: 
Vários eventos 

Conservatório de 
Música do Porto 
Conservatório do 
Bonfim (Braga) 
Casa da Música 
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Departamento 
Curricular dos 
Instrumentos de 
Cordas 

Cordas 
Friccionad
as;Cordas 
Dedilhada
s 

Porto String 
Fest by CMP 

Alunos de 
Cordas; 
Pais e     
Encarrega
dos de 
Educação;
Público 
em geral 

• Promover o desenvolvimento artístico dos alunos 
em contextos variados;• Aperfeiçoamento técnico;• 
Desenvolver o gosto pela cultura musical;• Promover 
o contacto entre todos os alunos e professores de 
Viola d’Arco do CMP, e outros violetistas parceiros da 
ViolaFest: Jorge Alves, Rute Azeve-do, Eugénia Lima e 
os alunos da ESMAE que participarão no evento Vio-
laFest (ESMAE) e do Conservatório do Bonfim 
(Braga);• Contactar com outras perspetivas sobre a 
música;• Promover o contacto entre alunos de Viola 
d’Arco de vários níveis;• Criar o hábito nos nossos 
alunos, de assistir a concertos ao vivo;• Promover a 
aquisição de competências nos domínios da execução 
e criação musical; • Incentivar a superação das 
limitações e a busca da perfeição;• Desenvolver o 
sentido da responsabilidade e a capacidade de 
autodetermina-ção;• Educar para a autonomia e para 
a ação, gerando autoconfiança e favorecendo a 
iniciativa individual;• Desenvolver a capacidade de 
cooperação e de trabalho em grupo;• Educar para a 
participação na construção da sociedade, sublinhando 
o valor da sensibilidade artística nas relações 
interpessoais;• Contribuir para uma formação mais 
global, desenvolvendo a capacidade  

• Desenvolvimento, junto dos alunos, do sentido de 
responsabilidade, de autonomia e decapacidade de 
gestão do seu estudo e do seu tempo;• Apoio à 
criação de núcleos de atividades que correspondam 
a necessidades de formação dos alunos ou 
constituam complementos da sua aprendizagem;• 
Valorização de um clima de sã convivência entre 
todos, através de iniciativas e práticas que 
estimulem a qualidade do relacionamento, o 
respeito pelos outros e as capacidades 
decooperação e solidariedade. • Continuação do 
trabalho que vem sendo realizado em conjunto com 
as outras escolas públicas de ensino especializado 
da música, no sentido de estudar e propor soluções 
para os problemas ainda existentes; articular 
iniciativas de interesse mútuo e colaborar em 
projetos comuns;• Valorização de um clima de sã 
convivência entre todos, através de iniciativas e 
práticas que estimulem a qualidade do 
relacionamento, o respeito pelos outros e as 
capacidades decooperação e solidariedade;• 
Abertura do Conservatório a toda a comunidade 
educativa, garantindo a participação 
dosencarregados de educação na vida da escola e 
regulando a sua presença e circulação no espaço 
escolar.• Preocupação com a qualidade das 
prestações artísticas dos alunos em atividades 
culturais no exterior, garantindo padrões de 
exigência e de excelência, na linha da tradição da 
escola;• Motivação de toda a comunidade escolar 
para uma participação responsável na vida 
doConservatório, desde a definição até à 
concretização das atividades programadas; 

Alunos de Cordas do 
1º, 2º, 3º ciclos e 
Secundário 

Datas a definir no 2º 
Período - tendo em 
conta o novo 
calendário escolar 

Conservatório de 
Música do Porto 

Departamento 
Curricular dos 
Instrumentos de 
Sopros e 
Percussão  

  Curso de 
Escuta Musical 

Alunos do 
2º ciclo 
e3º ciclo 

Motivar os alunos para uma escuta atenta de obras 
fundamentais da música ocidental. 
Dar azo a uma atitude crítica em relação à música  
Elemento complementar à formação  
Promover a reflexão sobre a importância desta 
atividade 
Elaborar uma playlist das obras de maior aceitação. 
Adquirir conhecimento do que é possível saber sobre 
a contextualização das obras escutadas 

Completar a formação ministrada e alargar as 
perspetivas dos alunos;  
Promover e desenvolver articulação interdisciplinar. 

Alunos 

 

 

 

 

 

 
 

Ao longo do ano Uma sala de 
turma 
Colunas 
Fotocópias 



Conservatório de Música do Porto      Plano Anual de Atividades 2021 -2022 

 

Página 53 de 54 

Departamento 
de Matemática, 
Ciências 
Experimentais e 
Expressões 

  Canto das 
Artes-Espaço 
de 
aprendizagem 
de artes 
plásticas e 
multimédia 

Alunos e 
docentes 

Criar ofertas ludico-culturais que permitam o 
desenvolvimento ou aprofundamento de novas 
técnicas (Desenho/Impressão/Fotografia/Técnicas de 
montagem de pequenos Flip Books e filmes 
animados); Incentivar as relações interpessoãis. 

Valorizar o aluno e a escola. Educar para a 
participação na construção da sociedade, 
sublinhando o valor da sensibilidade artística nas 
relações interpessoais 

Prof. Manuela 
Alcaravela, Prof. 
Paulo Lage e alunos 

Ao longo do ano Sala de Tic; aulas 
de Substituição; 
e local ainda a 
defenir 
(sugestão-local 
ocupado pelo 
colega Paulo 
Lage na 
construção do 
painel 
decorativo) 
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A especificidade de uma Escola Artística faz com que este Plano seja aberto e dinâmico e se vá 

completando ao longo do ano letivo, nomeadamente no que diz respeito às atividades 

performativas que venham a ser aprovadas em Conselho Pedagógico, mais diretamente 

relacionadas com a Área Vocacional e a Abertura à Comunidade. 

A execução deste Plano Anual de Atividades está condicionada pelas normas sanitárias de 

segurança e prevenção constantes do Plano de Contingência da Escola e pelas medidas que 

venham a ser tomadas pelas Autoridades de Saúde, no âmbito do combate à pandemia COVID 

19. 

 

 

 

 

Conservatório de Música do Porto, 13 de dezembro de 2021 

 

 

 

O Diretor 

_________________________ 

(António Moreira Jorge) 

 

 


