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Introdução 

Este Relatório Periódico de Atividades apresenta de forma sucinta as atividades e projetos 

desenvolvidos durante o 1º Período do ano letivo 2021/2022 na Escola Artística do Conservatório de 

Música do Porto. 

Este ano letivo, continua fortemente marcado pelo combate à pandemia mundial COVID 19, que 

condicionou o funcionamento geral da escola e a sua atividade letiva, a funcionar de acordo com um 

plano de contingência que limita as atividades a desenvolver pela escola, no âmbito e no contexto 

do Ensino Artístico Especializado da Música, com maior impacto nas atividades de caráter 

performativo relacionadas com as Classes de Conjunto, de participação mais alargada de alunos, 

como as orquestras e os coros. 

Este 1.º Período ficou ainda marcado por algumas restrições de público nas audições. 

É de assinalar o Concerto de Natal, realizado na Casa da Música, no dia 6 de dezembro, que juntou 

mais uma vez a comunidade escolar, que esgotou a Sala Suggia. 

Registou-se a retoma de algumas atividades de caracter performativo, organizadas pela Associação 

de Estudantes, cuja Direção foi eleita no dia 2 de novembro.  

 

Avaliação Interna / Autoavaliação. 

A Equipa continua a desenvolver o seu trabalho. 

 

Plano de melhoria 

Tem sido atualizado o Site da Escola, esperando repor em funcionamento da funcionalidade de 

assinatura da newsletter, para acesso a informação direta das atividades e eventos.  

 

Plano de Ação Estratégica 

Este Plano continua a ser implementado. 

 

Plano de Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) 

O PADDE foi elaborado durante uma Oficina de Formação, organizada pelo Centro de Formação 

das Escolas do Porto Ocidental (CFEPO), no âmbito do Plano de Transição Digital, que teve como 

Formadora/Orientadora a “Embaixadora Digital” deste Centro de Formação, a Professora Ana Paula 

Silva. 

A Equipa responsável pela elaboração teve a seguinte constituição: António Moreira Jorge – Diretor, 

José Alexandre Silva - Coordenador para o Plano de Transição Digital, Francisco Freire Soares - 

Coordenador da Equipa de Autonomia e Flexibilidade Curricular e Joaquim Oliveira - Coordenador 

da Equipa de Avaliação Interna.  
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Plano 21|23 Escola+ 

As atividades e projetos deste plano têm vindo a ser implementadas, com destaque para a realização 

da Academia de Líderes Ubuntu, que contou com a participação da seguinte equipa de docentes: 

 

NOME NÍVEL DOCÊNCIA GR 

Isabel Vincke Brandao Cardoso Menezes Sousa Soares Secundário M33 

Maria Pia Mottini Secundário M34 

Diana Sampaio de Barros Rocha Gonçalves Secundário M28 

Paulo Filipe Soares Carvalho Secundário M28 

Elsa Navarro Albuquerque Freire Silva Saraiva Secundário 600 

Cristina Maria Simões Albergaria Barroso  Psicóloga 

 

 

Medidas de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

Continuam a ser implementadas, no âmbito do PNPSE, as duas medidas de desenvolvimento 

pessoal, social e comunitário: Melhoria das competências digitais e Teatro. 

 

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.  

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. 

  

O Espaço 

No final do período, para além de algumas aquisições de instrumentos, foi feita ainda a manutenção 

e afinação de pianos, assim como uma limpeza geral e profunda das salas e outros espaços. 

Foram adquiridos alguns instrumentos, material informático e equipamentos para o Estúdio de 

gravação do Auditório. 

Foram ainda adquiridas umas placas, por proposta da Associação de Pais, para cobertura dos 

espaços exteriores dos recreios do 1.º ciclo, que serão aplicadas brevemente , com a participação e 

colaboração de um grupo de pais. 
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Projetos  

Projetos a desenvolver 

Estão em desenvolvimento, de acordo com o cronograma definido, os seguintes projetos: 

Ano Projeto Responsável Parceria Data Objetivos Obs. 

1º Ciclo Fruta escolar 1º Ciclo Câmara do 
Porto 

Durante 
o ano 

    

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.  

 

1º ciclo 10º Edição do 
Dia Nacional 
do Pijama 

Professores 
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  

Professoras 
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. 
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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/junior  
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- Healthy 
waters 
 

Isabel 
Brandão Ana 
Hespanhol e 
Bento 
Baptista 
 

câmara do 
Porto e 
FPCEUP  
 

durante o 
ano  

 

Este projeto tem como objetivo identificar e 
prevenir a ocorrência de microcontaminantes 
(ex. compostos 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 
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Outros projetos a desenvolver este ano letivo: 

• Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto 

• 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 

Foram realizadas Provas Eliminatórias, tendo sido apurados dois alunos para cada 

Níveis, que disputarão a final na Madeira 

• Concurso Jovem.com – 2022 

Foram aprovados para a final, na Madeira os seguintes alunos: 

 
Nível A 

Dália Sofia Coelho Ferreira (Harpa)  

Leonor Salgado (Violino)  

Nível B 

Alexandre Tomás Mota (Percussão) 

Clara Costa (Percussão) 

Nível C 

Ana Catarina Dias (Flauta) 

Leonor Monteiro (Flauta)  

Nível D 

David Freitas (Clarinete) 

Matilde Oliveira Bernardo (Flauta) 

 

• Erasmus+ - Coordenadores: Bento Baptista e Ana Hespanhol 

o KA2 (intercâmbio com escolas)  

• Clube da Europa – coordenador: Bento Baptista 

• Desporto escolar - Coordenador: Nuno Lobo 

Foi realizado o Corta-Mato escolar, com grande participação dos alunos. 

• 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 
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• 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.ºC 

• 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 

Diversos Projetos em articulação com os Departamentos Curriculares. 

• Dante sul cammino di Santiago 

Em parceria com a ASCIP Dante Alighieri,  
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Audições 

Audições Escolares 2021/2022  

As Audições Escolares, as Audições de Classe e os Concertos Finais não tiveram abertura ao público 

desde 6 de dezembro e por um período indeterminado de tempo, por não se encontrarem reunidas 

as condições necessárias para o controlo e verificação do cumprimento das normas em vigor, 

decorrentes da situação de calamidade, no âmbito da pandemia COVID-19, declarada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro. 

Os Concertos Finais de Período, foram transmitidos via streaming.   

 Foram realizados os seguintes concertos: 

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)  

   

 

Concertos Temáticos, efemérides e outros eventos  

 

Concerto de professores de homenagem a Santa Cecília 

22 de novembro – Auditório - transmitido via streaming. 

Concerto de Natal 

6 de dezembro de 2021 – Casa da Música 

Calendário Escolar 

 

Calendário Escolar foi alterado com a publicação do Despacho n.º 12123-M/2021, de 13 de 

dezembro, que aprovou e alterou o Calendário Escolar para o Ano Letivo em curso, com 

alargamento do período de interrupção letiva do Natal até 7 de janeiro, com compensação nas 

interrupções do Carnaval e da Páscoa. 
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Atividades letivas 

 

As atividades do 1.º Período ficaram marcadas por vários períodos de isolamento de algumas 

turmas. 

 

Avaliações do 1º Período 

 

As avaliações do 1º Período decorreram dentro do previsto no calendário escolar, sendo que foram 

disponibilizadas na “Área Reservada do Aluno” da aplicação “MUSa” no dia 23 de dezembro de 2021, 

não se procedendo a afixação de pautas, por não se justificar neste contexto de pandemia. 

 

 
Departamentos Curriculares 

 

As atividades e projetos de cada Departamento Curricular, contantes no PAA, continuam a ser 

implementadas, dentro dos condicionalismos impostos pelo Plano de Contingência e constarão do 

Relatório Anual de Atividades. 

Biblioteca Escolar 

A Biblioteca Escolar continua a dar resposta em termos de apoio a toda a comunidade escolar, 

através das seguintes atividades: 

A   equipa   da   BE, em   articulação   com   os   Departamentos   curriculares, promoveu   um 

conjunto   de atividades   durante o 1.º período que visaram acompanhar   o desenvolvimento do 

currículo e das competências de literacia, bem como da formação para a cidadania. 

No que diz respeito à dinamização da Biblioteca foram realizadas as seguintes atividades: 

• Exposição do Dia Internacional das Línguas; 

Trabalhos realizados no âmbito do Dia Internacional das Línguas /Realização de trabalhos 

orais e gravações de podcasts -Prof. Fernanda Oliveira (9ºA) 

• Festival Insonho (1ºciclo) 

• MIBE - Mês Internacional da Biblioteca Escolar - leitura e declamação de contos(1º,2º e 3º 

ciclos); 

• MiBE - Escrita Criativa - 1º ciclo (3º e 4º anos); 

• Hora do Conto / Voluntários da Leitura -1º ciclo (1º,2º,3º e 4ºanos); 

• Leituras Centenárias -1º ciclo (3º e 4º anos) 
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• Exposição sobre a vida e obra de Saramago (Pesquisa de informação através do 

preenchimento de uma ficha); 

Visita à Exposição /venda de livros de Saramago; 

• Encontro com a Drª Ana Paula Arnaut - especialista Saramaguiana" Memorial do Convento"; 

• Colaboração no momento musical - Rita Silva( Harpa),  e Beatriz Ramalho (acordeão); 

• Direitos Humanos -Luciano Ribeiro (9ºA); 

• Elaboração e decoração de mensagens de Natal (1ºciclo - 2º e 3º anos); 

• Declamação de 1 poema de Natal em coro -1ºciclo (2ºano); 

• Elaboração de Cartas ao Pai Natal e Postais de Natal -1º ciclo (4ºano); 

• Declamação de Poemas -6ºC -Prof. Elisete Reis; 

• Declamação de Poemas de Natal -Prof. Helena Vouga (8ºA,8ºB e 8ºC; 

• Declamação de poemas de Natal em inglês -Prof. Fernanda (9ºA); 

• Aprender com a Biblioteca Escolar - Como fazer um Padlet ? (9ºA), Como fazer uma 

pesquisa? (3º e 4ºanos) 

• Aprender com a Biblioteca Escolar - Matemática/ Literatura e Expressões - Elisa Torres (5º e 

6º anos) 

• Aprender com a Biblioteca Escolar - Expressões - Elaboração de uma árvore de Natal em 

papel e a "Maior Flor do Mundo" -Regina Ramalho 

• Elaboração de textos de opinião para o Blogue -Prof. Fernanda Oliveira 9ºA 
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Atividades Artísticas 

Audições Escolares (25out, 8nov, 23nov e 7dez) 

Audições de Classe (20nov, 30nov, 11dez, 20dez e 21dez) 

 

23 a 25 de setembro 

Anticatacresofonia - oficina de experimentação e contacto com a música contemporânea 

Disciplina de ATC Alunos 11º A 

Professora Ana de Ataíde Magalhães 

Sala 1.03 do Conservatório de Música do Porto 

 

24 de setembro  

Dia Europeu da Desporto Escolar 

Atividade para toda a Comunidade Escolar 

 

De 24 de setembro a 1 de outubro 

Exposição dia Europeu das Línguas 

Biblioteca do Conservatório de Música do Porto 

 

22 de outubro 

Canguru – atividade de Matemática 

Auditório do Conservatório de Música do Porto 

 

11 de novembro 

La Vita Nova – Piccola Sinfonia 

Auditório do Conservatório de Música do Porto 

 

13 novembro 

Comemoração dos 500 anos da abertura da Rua das Flores 

Orquestra de Cordas Dedilhadas do Conservatório de Música do Porto 

Direção António Vieira 

Igreja Privativa da Santa Casa da Misericórdia do Porto 

 

13 novembro 

90º Aniversário do Mestre de Pintura Adelino Ângelo 

Participação do Duo de Saxofones da Classe da professora Isabel Anjo 

https://interferencia.pt/anticatacresofonia/
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16 de novembro 

Comemoração do Centenário de José Saramago 

Palestra, Exposição, Momentos Musicais de Harpa e Acordeão, Leituras Centenárias 

Biblioteca Auditório do Conservatório de Música do Porto 

 

16 de novembro 

Recital de Piano – Rodrigo Teixeira 

Auditório do Conservatório de Música do Porto 

 

18 de novembro 

Workshop de Nickelharpa 

Sérgio Calisto 

Auditório do Conservatório de Música do Porto 

 

22 de novembro  

Concerto de professores de homenagem a Santa Cecília 

Auditório do Conservatório de Música do Porto 

 

25 de novembro 

Noites de Jazz 

Associação de Estudantes do Conservatório de Música do Porto 

Piano Bar do Conservatório de Música do Porto 

 

29 de novembro 

Concerto Quinteto da ACAPO 

Auditório do Conservatório de Música do Porto 

 

6 de dezembro 

Concerto de Natal  

Orquestra de Cordas Dedilhadas – Direção António Vieira 

Coro e Orquestra de Cordas – Direção Fernando Marinho 

Sala Suggia – Casa da Música 
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9 de dezembro 

Noites de Jazz 

Associação de Estudantes do Conservatório de Música do Porto 

Piano Bar do Conservatório de Música do Porto 

 

13 dezembro 

Música e Sabores de Natal 

Alunos das Classes de Alemão e Italiano 

Sala 1.03 do Conservatório de Música do Porto 

 

13, 15 e 16 de dezembro 

Concertos Finais 

Auditório do Conservatório de Música do Porto 

 

14 de dezembro 

Corta-Mato 

Conservatório de Música do Porto 

 

14 de dezembro 

Prémio Conservatório de Música do Porto/Casa da Música  

Rodrigo Teixeira – Piano 

Tomás Celeste – Flauta 

Sala 2 – Casa da Música 

 

16 de dezembro 

Feirinha de Minerais 

Biblioteca do Conservatório de Música do Porto 

 

16 de dezembro 

Noites de Jazz 

Associação de Estudantes do Conservatório de Música do Porto 

Piano Bar do Conservatório de Música do Porto 
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17 de dezembro 

XIII Seminário internacional do Programa Doutoral e Ciências de Educação da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Participação do Quarteto de Saxofones da Classe da professora Rosa Oliveira 

 

Conclusão 

 

Este Relatório Periódico de Atividades apresenta, de forma sumária, os projetos/atividades 

desenvolvidos durante o 1.º período, que espelham o empenho, de todos os professores, o interesse, 

participação e motivação de todos os alunos envolvidos e dos seus Encarregados de Educação, em 

termos de disponibilidade e de apoio. 

Para a realização destas atividades foi imprescindível o apoio prestado pelo Pessoal Não Docente, 

nomeadamente o apoio logístico e técnico prestado pelos assistentes Operacionais. 

 

 

 

 

Conservatório de Música do Porto, 10 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

O Diretor 

_________________________ 

(António Moreira Jorge) 

 

 

 


