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Suspensão das atividades letivas presenciais 

Atualização de Informação 

 
De acordo com as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus — COVID 19, estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que determinaram 

a suspensão das atividades letivas presenciais vimos atualizar a informação sobre este assunto: 

Como é do seu conhecimento e conforme a nossa última comunicação, estão neste momento a ser 

implementadas as estratégias aprovadas em Conselho Pedagógico, para o apoio ao trabalho a realizar em 

casa pelos alunos, até ao final do 2º período. 

Para o início do 3º período, pretendemos criar as salas de aula online, estando a preparar o processo de forma 

cuidada, para garantir que a ferramenta utilizada seja inclusiva e nos permita “chegar” a todos os alunos. 

Nesse sentido, estamos a realizar os procedimentos para o desenvolvimento dessa estratégia, através do uso 

privilegiado do Office 365, ferramenta da Microsoft, que esta escola já utiliza há uns anos a esta parte.  

Para tal, foram agora criados, para todos os alunos, endereços de email com o domínio da conta da escola 

@aluno.conservatoriodemusicadoporto.pt. 

Nome a apresentar: Nome do aluno. 

Utilizador: a(número de processo do aluno)@aluno.conservatoriodemusicadoporto.pt 

Este email institucional vai permitir que possam aceder às várias ferramentas disponíveis no Office 365, 

nomeadamente à plataforma Microsoft Teams, que permite criar salas de aula online, conectando 

professores e alunos, onde estes podem realizar trabalhos escolares, partilhar e coeditar ficheiros e ainda 

estabelecer sessões de esclarecimentos para a turma ou individualmente, por escrito, áudio ou videochamada 

(tudo na mesma plataforma, acessível por PC, tablet, telemóvel ou browser e em múltiplos sistemas operativos 

– Windows, Android, iOS e Linux.). 

De seguida, seguem através do email suporte@conservatoriodemusicadoporto.pt  as instruções detalhadas 

para efetuar o registo na conta do Office 365 da escola, através do nome de utilizador e de uma palavra passe 

temporária, que terá que ser alterada no primeiro acesso.  

As reuniões dos Conselhos de Turma de avaliação do 2º período poderão ser realizadas por videoconferência 

pelo Microsoft Teams, conforme foram já realizadas todas as reuniões entre professores, durante esta 

semana. 

Mais informações serão dadas oportunamente, sendo que qualquer dúvida deve ser colocada ao Diretor de 

Turma (regime integrado) ou ao professor da respetiva disciplina (regimes articulado e supletivo) 

Estamos empenhamos em garantir um apoio que permita a todos os alunos a manutenção das tarefas 

escolares, contando para isso com o acompanhamento e supervisão dos Encarregados de Educação, neste 

período de aulas à distância. Não será de mais lembrar a responsabilidade social de todos nós, de sair de 

casa apenas para o estritamente necessário, evitar o contacto social e cumprir rigorosamente as indicações 

da DGS e das autoridades em geral. 

Juntos e com a colaboração e sentido de responsabilidade de cada um, vamos conseguir ultrapassar esta 

particular e difícil situação. Votos de muita saúde para todos. 

Com os melhores cumprimentos 

Conservatório de Música do Porto, 20 de março de 2020 

O Diretor 

_________________________ 

(António Moreira Jorge) 
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