
 

 
 

Conservatório de Música de Vila do Conde 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

versão 4.0 [1] de [07/09/2020] 

 

No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, e considerando a necessidade de 

proteger toda a comunidade educativa, foi aprovado o presente Plano de Contingência no âmbito 

da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal da COVID-19. 

 

Este plano contém cinco componentes: 

(i) coordenação do plano e das ações,  

(ii) prevenção da infeção,   

(iii) reação em caso de suspeita de infeção e isolamento,  

(iv) ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade educativa,  

(v) ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou não 

docentes. 

 

O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

(i) coordenação do plano e das ações 

 

1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade dos Professores Aires Joaquim 

da Maia Pinheiro e Nuno Filipe Cruz Santos Oliveira - Direção Pedagógica do Conservatório de Música 

de Vila do Conde, que poderão ser contactados em qualquer momento através do número 

móvel 93 554 50 24. 

 

 

 
 

1 No caso de alterações pontuais ao plano, cada nova versão será numerada aumentando uma unidade no segun-
do algarismo. No caso de alterações substanciais, a nova versão será numerada aumentando uma unidade ao 
primeiro algarismo e recomeçando no 0 o segundo algarismo. 



 

 

2. Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada aos coordenadores 

que farão a articulação que se mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde, 

Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os 

encarregados de educação. 

3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da 

comunidade educativa deverá ser esclarecida junto do coordenador. 

4. As orientações deste plano de contingência são obrigatórias nas instalações do 

Conservatório de Música de Vila do Conde, sitas no Centro Municipal de Juventude de 

Vila do Conde, doravante designado por CMJ. 

 

(ii) prevenção da infeção 
 

Para melhor compreender as medidas deste plano, reproduzimos a informação da DGS sobre a 

transmissão deste vírus (orientação 006/2020 de 26/02/2020): 
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

 

[…] A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição 

próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala5, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, 

em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à 

transmissão da infecção. 
 

Consequentemente, é obrigatório para todos os membros da comunidade educativa e visitantes do 

Conservatório: 

1. Utilizar máscara de proteção facial, sempre que se encontre dentro das instalações do CMJ; 

2. À entrada do CMJ desinfetar as mãos com o gel desinfetante, disponibilizado para o efeito; 

3. Proceder à medição da temperatura corporal para despiste da febre, à entrada do CMJ; 

4. À entrada de cada aula, desinfetar as mãos com o gel desinfetante, disponibilizado para o 

efeito; 

5. À saída de cada aula, desinfetar as mãos com o gel desinfetante, disponibilizado para o 

efeito; 



 

 

6. Quando espirar ou tossir, tapar a boca e o nariz com o braço; 

7. Lavar as mãos muito bem e frequentemente; 

8. Não partilhar objetos nem comida; 

9. Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

10. Todas as salas de aula deverão ser sujeitas à renovação constante do ar,  através da abertura 

das janelas da mesmas, quer em condições de temperatura elevada da sala ou mesmo em 

condições de baixa temperatura. 

11. Contactar imediatamente os Professores [Aires Joaquim da Maia Pinheiro e Nuno Filipe Cruz 

Santos Oliveira, Direção Pedagógica do Conservatório de Música de Vila do Conde], através do 

contacto telefónico [93 554 50 24] se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória estando 

dentro do espaço escolar ou a participar em atividade do Conservatório no exterior. 

 

Finalmente, todos devem ter especial cuidado com os agasalhos para o frio, de modo a prevenir 

eventos que possam comprometer a saúde. 
 

Não será autorizado a entrar no Conservatório qualquer pessoa (membro da comunidade educativa 

ou outro) que manifeste sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória. 
 

Caso se trate de aluno menor não acompanhado (por se deslocar sozinho para o conservatório), 

será dirigido imediatamente para a sala de isolamento, iniciando-se o procedimento descrito infra. 
 

Apenas os Alunos, Funcionários e Professores do Conservatório, estão autorizados a aceder à zona 

de aulas, situada no primeiro andar do CMJ. 
 

Os Encarregados de Educação ou outros visitantes, apenas terão acesso aos Serviços 

Administrativos (mediante agendamento) e às casas de banho situadas no rés do chão do CMJ. 
 

Os Serviços Administrativos, estarão equipados com uma proteção acrílica para impedir a 

transmissão de gotículas. 
 

Os casos particulares de conduta dos Alunos e dos Professores dentro da sala de aula, encontram-

se exarados no Plano de Aulas em Regime Presencial, contante no Anexo I, deste Plano de 

Contingência. 

Encontram-se ainda os casos particulares previstos para o Regime Misto e para o Regime não 

Presencial, nos anexos II e III, respetivamente. 



 

 
 

(iii) reação em caso de suspeita de infeção e isolamento 
 

1. Em caso de suspeita de infecção do próprio ou de terceiro, todos os membros da 

comunidade educativa têm o dever de contactar imediatamente os Professores Aires 

Joaquim da Maia Pinheiro e Nuno Filipe Cruz Santos Oliveira - Direção Pedagógica do Conservatório de 

Música de Vila do Conde, através do contacto 93 554 50 24; 

2. Verificando os coordenadores do plano a relevância da suspeita, a pessoa será dirigida para 

a sala de isolamento que é a Sala da Direção do Centro Municipal de Juventude; 

3. Ao dirigir-se (ser dirigido no caso de aluno) para a sala de isolamento, a pessoa não pode 

tocar em quaisquer superfícies nem interagir com terceiros; 

4. Os coordenadores do plano comunicarão imediatamente o caso às autoridades de saúde 

sendo, a partir daí, seguidas as instruções que forem dadas por estas; 

5. Tratando-se de um aluno, é imediatamente avisado o encarregado de educação; 

6. Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas exceto 

se a pessoa em isolamento for aluno menor, caso em que estará acompanhado por um 

adulto especialmente protegido e formado. Conforme o estipulado no ponto 5.2.5 da    

Orientação nº 006/2020 da DGS, o acompanhante do caso suspeito deverá utilizar       

máscara cirúrgica e luvas descartáveis. O caso suspeito deverá utilizar máscara cirúrgica 

descartável; 
 

7. Para garantir a serenidade da comunidade educativa, caso o mecanismo de suspeita seja 

ativado, o coordenador do plano informará se o caso foi confirmado ou infirmado após 

receber essa informação das autoridades de saúde; 

8. Caso seja confirmado, o Conservatório desenvolverá as medidas de higienização e 

desinfeção definidas pelas autoridades de saúde e procurará definir quais os circuitos e 

interações da pessoa infetada enquanto, no conservatório, se iniciará um período de 

vigilância ativa dos contactos próximos. Segundo a DGS: “O período de incubação estimado da 

COVID-19 é de 1 a 14 dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição ao caso confirmado.” 

9. Paralelamente ao exarado nos pontos anteriores, serão seguidos os procedimentos 

previstos no documento intitulado, Referencial para as Escolas – Controlo da Transmissão 

de COVID-19 em contexto escolar, emitido pela DGS e pelo Ministério da Educação. 
 



 

 

(iv) ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade educativa 

1. Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de acompanhamento dos seus 

alunos será determinado pela Direção Pedagógica; 

2. Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao Diretor de 

turma/Representante de turma, em articulação com a Direção Pedagógica e o Encarregado 

de Educação, definir tarefas a desenvolver pelo aluno de modo a diminuir o impacto do 

isolamento no seu percurso escolar; 

3. Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do seu 

serviço, quando não puder ser realizado à distância por meios eletrónicos será determinado 

pelo seu superior hierárquico. 

 

(v) ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou 

não docentes 

1. Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as 

condições mínimas para o conservatório se manter em funcionamento são as seguintes: o 

professor da disciplina poder ministrar a aula; 

2. Caso esteja presente um número de trabalhadores inferior ao indicado, ou assim seja 

determinado pelas autoridades de saúde, o conservatório será encerrado; 

3. Nesta eventualidade, a direção enviará a toda a comunidade educativa informação regular 

sobre o período de encerramento e as medidas de vigilância a adoptar. Esta comunicação 

será efetuada por via eletrónica (email); 

4. A direção procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para os alunos de modo a 

diminuir o impacto do encerramento no seu percurso escolar. 

 

Informação Pertinente:      Número do SNS 24: 808 24 24 24 

 

Vila do Conde, 17 de setembro de 2020 

 

___________________________________________                

Dr. Aires Pinheiro | Dr. Nuno Oliveira 
                              ( Direção Pedagógica) 
 
 



 

 
Anexo I 

 
Plano de Aulas em Regime Presencial 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de julho que 
estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 
2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, atendendo à emergência 
de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organi-zação Mundial de 
Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma 
pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei nº 10-
A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão 
das atividades letivas e não letivas presenciais.  

Neste contexto, o Governo decidiu, através do Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de 
abril, aprovar um conjunto de medidas, no âmbito da educação, destinadas a 
estabelecer um regime excecional e temporário relativo à realização e avaliação das 
aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e 
secundário, às matrículas, à inscrição para os exames finais nacionais e ao pessoal 
docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 
2019/2020, de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada possível.  

Mantendo como prioridade o combate à pandemia, num quadro de levantamento 
gradual das medidas de confinamento, com vista a iniciar a fase de recuperação e 
revitalização da nossa vida em sociedade e da nossa economia, o Governo, pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 33-C/2020, de 30 de abril, determinou que, no 
dia 18 de maio de 2020, seriam retomadas as atividades letivas presenciais nos 11º e 
12º anos de escolaridade e nos 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do 
ensino secundário. Neste sentido, o Decreto-Lei nº 20-H/2020, de 14 de maio, veio 
estabelecer medidas excecionais de organização e funcionamento das escolas que 
garantissem a retoma dessas atividades letivas presenciais em condições de 
segurança para toda a comunidade educativa.  

Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença COVID-19, há que definir 
um quadro de intervenções que garanta uma progressiva estabilização nos planos 
económico e social, sem descurar a vertente de saúde pública.  

 

 



 

 

Neste contexto, torna-se necessário estabelecer medidas excecionais de organização 
e funcionamento do Conservatório de Música de Vila do Conde, no ano letivo 
2020/2021, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e 
não letivas, em condições de segurança para toda a comunidade educativa.  

No que respeita aos regimes relativos ao processo de ensino e aprendizagem, foram 
definidos três, a saber: Regime Presencial, Regime Misto e Regime Não Presencial. 
 
Relativamente a estes três regimes, definiu o Governo o seguinte: 

a) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 
desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, 
encontrando-se fisicamente no mesmo local;  

b) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina 
atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;  

c) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 
ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, 
designadamente docentes e alunos;  

No que respeita ainda ao processo de ensino-aprendizagem, definiu o Governo que, 
as escolas podem utilizar como recursos o trabalho autónomo, as sessões 
assíncronas e as sessões síncronas, definindo estes recursos da seguinte forma: 

a) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem 
a presença ou intervenção daquele; 

b)  «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os 
alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a 
outros materiais curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem 
online, bem como a ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer 
interação com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em estudo;  

c)  «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos 
alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para 
participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e 
apresentarem trabalhos.  

Por determinação do Governo o regime presencial será o regime regra, sendo os 
regimes misto e não presencial de caráter excecional e temporário.  

Em casos de força maior, a transição entre os diferentes regimes ora previstos terá de 
ser solicitada, pelo Estabelecimento de Ensino, à Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, que decidirá após ser ouvida a autoridade de saúde competente.  

 



 

 
Foi ainda estabelecido, quanto ao horário de funcionamento das escolas, que estas 
podem, quando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente estabelecidos, 
alargar o seu horário de funcionamento de forma a conciliar o desenvolvimento das 
atividades letivas e formativas com as orientações das autoridades de saúde.  
Determinou ainda o Governo que as escolas devem promover uma gestão dos 
espaços que assegure o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, 
designadamente através:  

a) Da implementação de uma gestão flexível dos seus espaços, procedendo a 
adaptações funcionais que permitam maximizar os espaços em que os alunos possam 
realizar atividades letivas presenciais e trabalho autónomo;  

b) De uma gestão partilhada dos espaços entre escolas, quando tal se apresente 
possível, ou mediante a celebração de parcerias com outras entidades que 
disponibilizem espaços para esse efeito;  

c) Da organização dos seus próprios espaços, sempre que possível, através da 
atribuição de uma única sala ou espaço por turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACESSO às  INSTALAÇÕES do CENTRO MUNICIPAL de JUVENTUDE:  

1) O acesso regular às instalações, sitas no Conservatório de Música de Vila do 
Conde Centro Municipal de Juventude, é apenas permitido a alunos, professores e 
funcionários; 

2) Os Encarregados de Educação, apenas podem entrar nas instalações para se 
dirigirem aos Serviços Administrativos, mediante agendamento prévio de 
marcação; 

3) Solicita-se a verificação prévia da temperatura para despiste da febre a todos os 
que pretendam entrar nas instalações. 

 

PROCEDIMENTO para a ENTRADA e PERMANÊNCIA nas                   
INSTALAÇÕES do CENTRO MUNICIPAL de JUVENTUDE:  

1)  Os alunos e os professores, entrarão nas instalações do CMJ, já com a máscara 
colocada; 

2)  Os alunos dos cursos de Pré-Iniciação e de Iniciação em Música, com idade 
inferior a 10 anos, estão isentos do ponto anterior; 

3)  À entrada, desinfetarão as suas mãos, com o gel desinfetante, lá colocado para o 
efeito; 

4)  Uma vez dentro das instalações, sempre com a máscara colocada e com as mãos 
já desinfetadas, dirigir-se-ão à sala onde decorrerá a aula; 

5)  Durante os intervalos, deverão permanecer dentro da sala, salvo pretendam 
deslocar-se ao quarto de banho, sito no rés do chão do CMJ; 

6)  Ao longo das aulas, alunos e professores, deverão desinfetar regulamente as 
mãos em gel desinfetante; 

7)  Os alunos e os professores, nunca poderão tirar a máscara, sobre que pretexto 
for; 

8) Os alunos dos cursos de Pré-Iniciação e de Iniciação em Música, estão isentos do 
ponto anterior. 

 



 

 

PROCEDIMENTO para a SAÍDA das INSTALAÇÕES do CENTRO 
MUNICIPAL de JUVENTUDE: 

1) Terminadas as aulas, os alunos e os professores, abandonarão as instalações do 
CMJ, sempre munidos da respetiva máscara.  

2) Os alunos dos cursos de Pré-Iniciação e de Iniciação em Música, estão isentos do 
ponto anterior. 

3) À saída, desinfetarão as suas mãos, com o gel desinfetante, lá colocado para o 
efeito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UTILIZAÇÃO das INSTALAÇÕES da JUNTA DE FREGUESIA de VILA 
DO CONDE 
 
Com a finalidade de minimizar as possibilidades de transmissão do vírus, os alunos 
do Curso de Iniciação em Música terão as aulas de Formação Musical e de Classe de 
Conjunto, seguidas e no mesmo dia. 
Estas aulas serão ainda deslocalizadas para o Salão Nobre da Junta de Freguesia de 
Vila do Conde. 
Também serão deslocalizadas para estas instalações as aulas de Classe Conjunto do 
Curso Secundário de Música e os Ensaios do Projeto PROFILAR – Coro de Vila do 
Conde. 
 
ACESSO às  INSTALAÇÕES da JUNTA DE FREGUESIA de VILA DO 
CONDE:  

1) O acesso regular às instalações, sitas na Junta de Freguesia de Vila do Conde, é 
apenas permitido a alunos, professores e funcionários; 

2) Os Encarregados de Educação, deverão entregar os educandos pela porta da Rua 
Dr. Pereira Júnior, à professora ou a uma das funcionárias, e recolhê-los no final 
das aulas, pela porta da Avenida Dr. Artur da Cunha Araújo. 

3) Solicita-se a verificação prévia da temperatura para despiste da febre a todos os 
que pretendam entrar nas instalações. 

PROCEDIMENTO para a ENTRADA e PERMANÊNCIA nas                   
INSTALAÇÕES da JUNTA DE FREGUESIA de VILA DO CONDE:  

1)  Os alunos e os professores, entrarão nas instalações do JFV, já com a máscara 
colocada; 

2)  Os alunos, com idade inferior a 10 anos, estão isentos do ponto anterior; 

3)  À entrada, desinfetarão as suas mãos, com o gel desinfetante, lá colocado para o 
efeito; 

4)  Uma vez dentro das instalações, com as mãos já desinfetadas, dirigir-se-ão à sala 
onde decorrerá a aula; 

5)  Deverão permanecer dentro da sala, salvo pretendam deslocar-se ao quarto de 
banho; 

 



 

 

6)  Ao longo das aulas, alunos e professores, deverão desinfetar regulamente as 
mãos em gel desinfetante; 

7)  Os alunos e os professores, nunca poderão tirar a máscara, sobre que pretexto 
for; 

8) Os alunos menores de 10 anos, estão isentos do ponto anterior. 

 

 

PROCEDIMENTO para a SAÍDA das INSTALAÇÕES da JUNTA DE 
FREGUESIA de VILA DO CONDE: 

1) Terminadas as aulas, os alunos e os professores, abandonarão as instalações da 
JFV, sempre munidos da respetiva máscara.  

2) Os alunos menores de 10 anos, estão isentos do ponto anterior. 

3) À saída, desinfetarão as suas mãos, com o gel desinfetante, lá colocado para o 
efeito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALUNOS CONSIDERADOS DOENTES DE RISCO PELAS 
AUTORIDADES DE SAÚDE 

Segundo o Despacho nº 8553-A/2020 está prevista a possibilidade de aplicação de 
medidas de apoio educativas aos alunos que, de acordo com as orientações da     
autoridade de saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem 
impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto 
de grupo ou turma.  

Assim, são aplicáveis aos alunos que, de acordo com as orientações da autoridade de 
saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados 
de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou 
turma, designadamente, as seguintes medidas educativas:  

a) Condições especiais de avaliação e de frequência escolar;  

b) Apoio educativo individual em contexto escolar ou no domicílio, presencial ou à    
distância, através da utilização de meios informáticos de comunicação.  

1) Conforme o designado no referido despacho, a Direção Pedagógica ouvirá os pais 
ou encarregados de educação no que respeita à determinação das medidas a adotar 
e ter acesso a toda a informação sobre a aprendizagem do seu educando; 

2) Conforme o exarado no despacho referido, a escola determinará as medidas de 
apoio educativo aplicáveis a cada aluno, as quais integram o plano de desenvolvimen-
to das aprendizagens do aluno; 

3) O plano referido no número anterior será elaborado pela escola; 

4) A estes alunos será aplicado o disposto no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, 
aprovado pela Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação em vigor, bem 
como o regulamento interno da escola, estando os alunos obrigados ao cumprimento 
de todos os deveres neles previstos, designadamente o dever de assiduidade nas 
sessões síncronas, se houver lugar às mesmas, e o da realização das atividades   
propostas, nos termos e prazos acordados.  

 

 

 

 

 



 

   
MEDIDAS A ADOTAR NO CASO DE ALUNOS CONSIDERADOS 
DOENTES DE RISCO PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE 

No caso de serem considerados doentes de risco pelas autoridades de saúde, os 
alunos passarão a beneficiar de ensino não presencial, no contexto de pandemia por 
COVID-19.  
Tendo em conta esses casos, o Conservatório prevê um conjunto de medidas         
genéricas que serão imediatamente aplicadas. Estas medidas genéricas, poderão ser 
complementadas com outras medidas de carácter individual, consoante o estado    
clínico específico, apresentado. 
Neste sentido foram definidas as seguintes medidas, de carácter genérico, por        
disciplina: 

Instrumento:  

1) Aula síncrona, em regime não presencial, com recurso à plataforma ZOOM.  
2) A aula será ministrada no horário definido pela escola, e respeitando as     

manchas horárias definidas pelo protocolo de articulação entre o Conservatório 
e a escola de articulação do ensino genérico. 

Formação Musical, Análise e Técnicas de Composição, e História da Cultura e das 
Artes: 

1) Aulas síncronas, em regime não presencial, com recurso à plataforma ZOOM;  
2) As aulas serão ministradas no horário definido pela escola, e respeitando as 

manchas horárias definidas pelo protocolo de articulação entre o Conservatório 
e a escola de articulação do ensino genérico; 

3) O aluno assistirá através da plataforma designada, em simultâneo com os seus 
colegas que assistem à aula em regime presencial; 

4) O aluno terá direito a apoio individualizado, em regime não presencial, através 
da plataforma ZOOM, sempre que o docente considere pertinente ou o aluno o 
solicite, num máximo de quarenta e cinco minutos semanais. O horário deste 
apoio será definido pelo docente. 

Classe Conjunto e Opção I e II: 

1) Aulas síncronas, em regime não presencial, com recurso à plataforma ZOOM.  
2) As aulas serão ministradas no horário definido pela escola, e respeitando as 

manchas horárias definidas pelo protocolo de articulação entre o Conservatório 
e a escola de articulação do ensino genérico. 

3) O aluno assistirá através da plataforma designada, em simultâneo com os seus 
colegas que assistem à aula em regime presencial. 

4) O aluno terá direito a apoio individualizado, em regime não presencial, através 
da plataforma ZOOM, sempre que o docente considere pertinente ou o aluno o 
solicite, num máximo de quarenta e cinco minutos semanais. O horário deste 
apoio será definido pelo docente. 



 

 
 
  PROCEDIMENTO por CURSO ou OFERTAS FORMATIVAS 
 
 
1 | Curso de Pré-Iniciação em Música 
 

1 – Horário e tipologia das aulas: 
 

a) Será praticado o horário, em anexo, estabelecido para o ano letivo 
2020/2021. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da 
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo 
respetivo Professor; 

 
2 – Procedimento: 

 
Pré-Iniciação em Música 
- à entrada da sala, os alunos deverão, obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
 
- os alunos deverão, obrigatoriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 
 
- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
 
- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devida-

mente higienizados.  
 
   
Complemento de Instrumento  
(para os alunos aderentes) 

 
-  à entrada da sala, o aluno deverá, obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhe será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
 
-   o aluno deverá, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, e 
o(a) Professor(a). 
 



 

 
- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 

permanecer dentro do edifício. 
 

- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devida-
mente higienizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 | Curso de Iniciação em Música – 1º ciclo do Ensino Básico 
 
1 – Horário e tipologia das aulas: 
 

a) Será praticado o horário, em anexo, estabelecido para o ano letivo 
2020/2021. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da   
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo 
respetivo Professor; 

 
2 – Procedimento: 
 

Instrumento 
- à entrada da sala, o aluno, deverá obrigatóriamente desinfetar as suas mãos 
com gel desinfetante que lhe será fornecido pelo(a) Professor(a) da disciplina. 
- o aluno deverá, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, e 
o(a) Professor(a). 
- o Professor utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os Professores de instrumentos de sopro, poderão retirar a máscara no 
momento específico da prática do instrumento, devendo manter uma distância 
de dois metros entre si e o aluno, complementada por uma proteção. Não 
obstante, se tiver que se aproximar do aluno que esteja a tocar instrumento de 
sopro deve utilizar uma máscara de proteção respiratória FFP2 e proteção    
ocular (óculos ou viseira). 
- o aluno utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os alunos de instrumentos de sopro, poderão retirar a máscara no momento 
específico da prática do instrumento, devendo manter uma distância de dois 
metros entre si e o professor, complementada por uma proteção. Não obstante, 
quando o professor estiver a tocar, deverão utilizar uma máscara de proteção 
respiratória FFP2 e proteção ocular (óculos ou viseira). 
- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão            

devidamente higienizados. 
 
Formação Musical 
- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 



 

 
- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão              
devidamente higienizados. 
 

 
Classe Conjunto 
- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 
- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devida-

mente higienizados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 | Curso Básico de Música de 2º e 3º ciclos – 5º ao 9º ano 

 
1 – Horário e tipologia das aulas: 

a) Será praticado o horário, em anexo, estabelecido para o ano letivo 
2020/2021. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da   
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo 
respetivo Professor; 

 
2 – Procedimento: 
 

Instrumento 
- à entrada da sala, o aluno, deverá obrigatóriamente desinfetar as suas mãos 
com gel desinfetante que lhe será fornecido pelo(a) Professor(a) da disciplina. 
- o aluno deverá, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, e 
o(a) Professor(a). 
- o Professor utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os Professores de instrumentos de sopro, poderão retirar a máscara no 
momento específico da prática do instrumento, devendo manter uma distância 
de dois metros entre si e o aluno, complementada por uma proteção. Não 
obstante se tiver que se aproximar do aluno que esteja a tocar instrumento de 
sopro deve utilizar uma máscara de proteção respiratória FFP2 e proteção ocu-
lar (óculos ou viseira). 
- o aluno utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os alunos de instrumentos de sopro, poderão retirar a máscara no momento 
específico da prática do instrumento, devendo manter uma distância de dois 
metros entre si e o professor, complementada por uma proteção. Não obstante, 
quando o professor estiver a tocar, deverão utilizar uma máscara de proteção 
respiratória FFP2 e proteção ocular (óculos ou viseira). 
- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devida-

mente higienizados. 
 

 
Formação Musical 
- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 



 

- o(a) Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 
- os alunos sentar-se-ão, cada um à sua secretária, de frente para o professor  

             - o(a) Professor(a) sentar-se-á, à sua secretária, de frente para os alunos.  
             - as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas. 

- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devida-
mente higienizados. 

 
 
Classe Conjunto 

 
- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 
- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 
- os alunos sentar-se-ão cada um na sua cadeira e em frente à sua estante,     
de frente para o professor.  
- no caso da Orquestra de Sopros, e da Classe Band, à exceção dos alunos de 
percussão, os alunos não utilizarão máscara, no entanto, a distância entre os 
mesmos, deverá ser de dois metros. 
- no caso dos coros, os alunos utilizarão máscara, devendo a distância entre 
os mesmos ser de um metro. 
-  o Professor sentar-se-á na sua secretária, de frente para os alunos.  
-  as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas. 
- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devida-

mente higienizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4  |  Curso Secundário de Música – 6º ao 8º grau (10º ao 12º ano) 
 
1 – Horário e tipologia das aulas: 
 

a) Será praticado o horário, em anexo, estabelecido para o ano letivo 
2020/2021. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da   
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo 
respetivo Professor; 

 

2 – Procedimento: 
 

Instrumento/Canto 
 

- à entrada da sala, o aluno, deverá obrigatóriamente desinfetar as suas mãos, 
com gel desinfetante que lhe será fornecido pelo(a) Professor(a) da disciplina. 
 

- o aluno deverá, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, e 
o(a) Professor(a). 
 

- o Professor utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
 

- os Professores de instrumentos de sopro e de canto, poderão retirar a 
máscara no momento específico da prática instrumental/vocal, devendo manter 
uma distância de dois metros entre si e o aluno, complementada por uma 
proteção. Não obstante se tiver que se aproximar do aluno que esteja a tocar 
instrumento de sopro deve utilizar uma máscara de proteção respiratória FFP2 
e proteção ocular (óculos ou viseira). 
 

- o aluno utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
 
- os alunos de instrumentos de sopro e os alunos de canto, poderão retirar a 
máscara no momento específico da prática instrumental/vocal, devendo manter 
uma distância de dois metros entre si e o professor, complementada por uma 
proteção. Não obstante, quando o professor estiver a tocar, deverão utilizar 
uma máscara de proteção respiratória FFP2 e proteção ocular (óculos ou visei-
ra). 
 

- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devidamen-
te higienizados. 
 
 



 

 
 

 

Formação Musical 
 

- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
 
- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre 

si, e o(a) Professor(a). 
 

-  o(a) Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
 

- os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 

- os alunos sentar-se-ão, cada um na sua secretária, de frente para o professor.  

- o(a) Professor(a) sentar-se-á na sua secretária, de frente para os alunos.  

          - as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas. 
 

- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devidamen-
te higienizados. 
 
 

 
           Classe Conjunto 
 

- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 
- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
- os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 

- os alunos sentar-se-ão cada um na sua cadeira e em frente à sua estante,     
de frente para o professor.  



 

 

- no caso da Orquestra de Sopros e da Classe Band, à exceção dos alunos de 
percussão, os alunos não utilizarão máscara, no entanto, a distância entre os 
mesmos, deverá ser de dois metros. 

- no caso dos coros, os alunos utilizarão máscara, devendo a distância entre os 
mesmos, ser de um metro. 

- o Professor sentar-se-à na sua secretária, de frente para os alunos.  

- as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas. 
 

-   os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devida-
mente higienizados. 

 
 

 
História da Cultura e das Artes 

 

- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
 

- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 
 

- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
 
- os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 

- os alunos sentar-se-ão, cada um na sua secretária, de frente para o professor  

- o Professor sentar-se-á na sua secretária, de frente para os alunos.  

          - as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Analise e Técnicas de Composição 

 
- à entrada da sala, os alunos deverão, obrigatóriamente desinfetar as suas 

mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
 

-   os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si,     
e o(a) Professor(a). 

 
- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 

permanecer dentro do edifício. 
 

-  os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 

-  os alunos sentar-se-ão, cada um na sua secretária, de frente para o 
professor. 

-  o Professor sentar-se-á na sua secretária, de frente para os alunos.  

          -  as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas. 
 
 
 

Opção I – Baixo Contínuo (para alunos que frequentam o 11º ano) 
 

- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
 
- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 
 
- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
 
- os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 
 
 
 



 

 
- os alunos de instrumentos de sopro e de canto não utilizarão máscara, 
devendo manter uma distância de dois metros entre si e o professor, 
complementada por uma proteção. 

- os alunos sentar-se-ão cada um na sua cadeira e em frente à sua estante,     
de frente para o professor.  

- o Professor sentar-se-á na sua secretária, de frente para os alunos.  

          - as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas. 
 

- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devidamen-
te higienizados. 

 
 
           Opção II – Acompanhamento e Improvisação (para alunos que frequentam o 12º ano) 

 

- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 

 

- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 

 

- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 

 

- os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 

 

- os alunos de instrumentos de sopro e de canto não utilizarão máscara, 
devendo manter uma distância de dois metros entre si e o professor, 
complementada por uma proteção. 

 

- os alunos sentar-se-ão cada um na sua cadeira e em frente à sua estante,     
de frente para o professor.  

 

- o Professor sentar-se-à na sua secretária, de frente para os alunos.  

 

           - as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas. 
 

- os instrumentos partilhados entre os diferentes utilizadores, serão devidamen-
te higienizados. 

 
 
 



 

 
Apoio para PAA - Prova de Aptidão Artística (só para alunos do 12º ano) 
 

- à entrada da sala, os alunos, deverão obrigatóriamente desinfetar as suas 
mãos, com gel desinfetante que lhes será fornecido pelo(a) Professor(a) da 
disciplina. 
 

- os alunos deverão, obrigatóriamente, manter um metro de distância entre si, 
e o(a) Professor(a). 
 

- o Professor(a) utilizará máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecer dentro do edifício. 
 

- os alunos utilizarão máscara facial durante toda a aula e sempre que 
permanecerem dentro do edifício. 

- os alunos sentar-se-ão, cada um na sua secretária, de frente para o 
professor. 

- o Professor sentar-se-á na sua secretária, de frente para os alunos.  

            - as janelas e a portas, sempre que possível, deverão estar abertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo II 

 
Plano de Aulas em Regime Misto 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de julho que 
estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 
2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, atendendo à emergência 
de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organi-zação Mundial de 
Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma 
pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei nº 10-
A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão 
das atividades letivas e não letivas presenciais.  

Neste contexto, o Governo decidiu, através do Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de 
abril, aprovar um conjunto de medidas, no âmbito da educação, destinadas a 
estabelecer um regime excecional e temporário relativo à realização e avaliação das 
aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e 
secundário, às matrículas, à inscrição para os exames finais nacionais e ao pessoal 
docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 
2019/2020, de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada possível.  

Mantendo como prioridade o combate à pandemia, num quadro de levantamento 
gradual das medidas de confinamento, com vista a iniciar a fase de recuperação e 
revitalização da nossa vida em sociedade e da nossa economia, o Governo, pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 33-C/2020, de 30 de abril, determinou que, no 
dia 18 de maio de 2020, seriam retomadas as atividades letivas presenciais nos 11º e 
12º anos de escolaridade e nos 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do 
ensino secundário. Neste sentido, o Decreto-Lei nº 20-H/2020, de 14 de maio, veio 
estabelecer medidas excecionais de organização e funcionamento das escolas que 
garantissem a retoma dessas atividades letivas presenciais em condições de 
segurança para toda a comunidade educativa.  

Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença COVID-19, há que definir 
um quadro de intervenções que garanta uma progressiva estabilização nos planos 
económico e social, sem descurar a vertente de saúde pública.  

 

 



 

 

Neste contexto, torna-se necessário estabelecer medidas excecionais de organização 
e funcionamento do Conservatório de Música de Vila do Conde, no ano letivo 
2020/2021, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e 
não letivas, em condições de segurança para toda a comunidade educativa.  

No que respeita aos regimes relativos ao processo de ensino e aprendizagem, foram 
definidos três, a saber: Regime Presencial, Regime Misto e Regime Não Presencial. 
 
Relativamente a estes três regimes, definiu o Governo o seguinte: 

d) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 
desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, 
encontrando-se fisicamente no mesmo local;  

e) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina 
atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;  

f) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 
ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, 
designadamente docentes e alunos;  

No que respeita ainda ao processo de ensino-aprendizagem, definiu o Governo que, 
as escolas podem utilizar como recursos o trabalho autónomo, as sessões 
assíncronas e as sessões síncronas, definindo estes recursos da seguinte forma: 

d) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem 
a presença ou intervenção daquele; 

e)  «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os 
alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a 
outros materiais curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem 
online, bem como a ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer 
interação com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em estudo;  

f)  «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos 
alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para 
participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e 
apresentarem trabalhos.  

Por determinação do Governo o regime presencial será o regime regra, sendo os 
regimes misto e não presencial de caráter excecional e temporário.  

Em casos de força maior, a transição entre os diferentes regimes ora previstos terá de 
ser solicitada, pelo Estabelecimento de Ensino, à Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, que decidirá após ser ouvida a autoridade de saúde competente.  

 



 

 
Foi ainda estabelecido, quanto ao horário de funcionamento das escolas, que estas 
podem, quando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente estabelecidos, 
alargar o seu horário de funcionamento de forma a conciliar o desenvolvimento das 
atividades letivas e formativas com as orientações das autoridades de saúde.  
Determinou ainda o Governo que as escolas devem promover uma gestão dos 
espaços que assegure o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, 
designadamente através:  

d) Da implementação de uma gestão flexível dos seus espaços, procedendo a 
adaptações funcionais que permitam maximizar os espaços em que os alunos possam 
realizar atividades letivas presenciais e trabalho autónomo;  

e) De uma gestão partilhada dos espaços entre escolas, quando tal se apresente 
possível, ou mediante a celebração de parcerias com outras entidades que 
disponibilizem espaços para esse efeito;  

f) Da organização dos seus próprios espaços, sempre que possível, através da 
atribuição de uma única sala ou espaço por turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIDAS A ADOTAR 

Caso por via do agravamento da pandemia por COVID-19, seja necessário ao 
Conservatório de Música de Vila do Conde solicitar a passagem ao Regime Misto de 
lecionação, ou venha a ser determinado pelas Autoridades de Saúde e pela DGEstE, 
a adoção desse Regime de Ensino, será adotada a seguinte metodologia: 

O Regime Misto de lecionação será organizado em cinco fases, sendo a passagem 
para cada uma delas, devidamente aconselhada pela Direção Geral de Saúde e 
autorizada pela DGEstE. 

Fases de passagem para o Regime não Presencial 

1) Na primeira fase, serão os alunos que frequentam o Curso Secundário a 
passar para o regime não presencial. 

2) Na segunda fase, serão os alunos que frequentam o 3º Ciclo do Ensino Básico 
a passar para o regime não presencial. 

3) Na terceira fase, serão os alunos que frequentam o 2º Ciclo do Ensino Básico a 
passar para o regime não presencial. 

4) Na quarta fase, serão os alunos que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico – 
Curso de Iniciação em Música, a passar para o regime não presencial. 

5) Na quinta, e útima fase, serão os alunos que frequentam o Curso de Pré-
Iniciação em Música a passar para o regime não presencial. 

Descrição das Fases de passagem ao Regime não Presencial 

1ª Fase 
 

Os alunos que frequentam o Curso Secundário de Música, assistirão às aulas em 
regime não presencial, sendo as aulas ministradas remotamente, pelo Professor, a 
partir das instalações do Conservatório. 
Uma vez, colocados neste regime de ensino, alunos e os professores, deverão seguir 
a metodologia e as regras previstas no Plano de Ensino à Distância, que integra o 
Plano de aulas em Regime não Presencial, em vigor no Conservatório. 
 
Os alunos que frequentam os restantes ciclos de ensino, continuarão a assistir às 
aulas em regime presencial, com exceção dos alunos considerados como doentes de 
risco, pelas autoridades de saúde. 
Assim sendo, deverão seguir as orientações dispostas no Plano de aulas em Regime 
Presencial. 



 

 
2ª Fase 

 
Os alunos que frequentam o Curso Secundário de Música e o 3º ciclo do Ensino 
Básico, assistirão às aulas em regime não presencial, sendo as aulas ministradas 
remotamente, pelo Professor, a partir das instalações do Conservatório. 
Uma vez, colocados neste regime de ensino, alunos e os professores, deverão seguir 
a metodologia e as regras previstas no Plano de Ensino à Distância, que integra o 
Plano de aulas em Regime não Presencial, em vigor no Conservatório. 
 
Os alunos que frequentam os restantes ciclos de ensino, continuarão a assistir às 
aulas em regime presencial, com exceção dos alunos considerados como doentes de 
risco, pelas autoridades de saúde. 
Assim sendo, deverão seguir as orientações dispostas no Plano de aulas em Regime 
Presencial. 
 

3ª Fase 
 

Os alunos que frequentam o Curso Secundário de Música, o 3º ciclo do Ensino Básico 
e o 2º ciclo do Ensino Básico, assistirão às aulas em regime não presencial, sendo as 
aulas ministradas remotamente, pelo Professor, a partir das instalações do 
Conservatório. 
 
 
Uma vez, colocados neste regime de ensino, alunos e os professores, deverão seguir 
a metodologia e as regras previstas no Plano de Ensino à Distância, que integra o 
Plano de aulas em Regime não Presencial, em vigor no Conservatório. 
 
Os alunos que frequentam os restantes ciclos de ensino, continuarão a assistir às 
aulas em regime presencial, com exceção dos alunos considerados como doentes de 
risco, pelas autoridades de saúde. 
Assim sendo, deverão seguir as orientações dispostas no Plano de aulas em Regime 
Presencial. 
 

4ª Fase 
 

Os alunos que frequentam o Curso Secundário de Música, o 3º ciclo do Ensino Básico  
2º ciclo do Ensino Básico e o 1º Ciclo do Ensino Básico – Curso de Iniciação em 
Música, assistirão às aulas em regime não presencial, sendo as aulas ministradas 
remotamente, pelo Professor, a partir das instalações do Conservatório. 
 
 



 

 
Uma vez, colocados neste regime de ensino, alunos e os professores, deverão seguir 
a metodologia e as regras previstas no Plano de Ensino à Distância, que integra o 
Plano de aulas em Regime não Presencial, em vigor no Conservatório. 
 
Os alunos que frequentam o Curso de Pré-Iniciação em Música, continuarão a assistir 
às aulas em regime presencial, com exceção dos alunos considerados como doentes 
de risco, pelas autoridades de saúde. 
Assim sendo, deverão seguir as orientações dispostas no Plano de aulas em Regime 
Presencial. 
 

5ª Fase 
 

Todos os alunos, assistirão às aulas em regime não presencial, sendo as aulas 
ministradas remotamente, pelo Professor, a partir das instalações do Conservatório. 
Uma vez, colocados neste regime de ensino, alunos e os professores, deverão seguir 
a metodologia e as regras previstas no Plano de Ensino à Distância, que integra o 
Plano de aulas em Regime não Presencial, em vigor no Conservatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo III 

 
Plano de Aulas em Regime não Presencial 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de julho que 
estabelece medidas excecionais e temporárias para a organização do ano letivo 
2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, atendendo à emergência 
de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organi-zação Mundial de 
Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma 
pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei nº 10-
A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão 
das atividades letivas e não letivas presenciais.  

Neste contexto, o Governo decidiu, através do Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de 
abril, aprovar um conjunto de medidas, no âmbito da educação, destinadas a 
estabelecer um regime excecional e temporário relativo à realização e avaliação das 
aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e 
secundário, às matrículas, à inscrição para os exames finais nacionais e ao pessoal 
docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 
2019/2020, de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada possível.  

Mantendo como prioridade o combate à pandemia, num quadro de levantamento 
gradual das medidas de confinamento, com vista a iniciar a fase de recuperação e 
revitalização da nossa vida em sociedade e da nossa economia, o Governo, pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 33-C/2020, de 30 de abril, determinou que, no 
dia 18 de maio de 2020, seriam retomadas as atividades letivas presenciais nos 11º e 
12º anos de escolaridade e nos 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do 
ensino secundário. Neste sentido, o Decreto-Lei nº 20-H/2020, de 14 de maio, veio 
estabelecer medidas excecionais de organização e funcionamento das escolas que 
garantissem a retoma dessas atividades letivas presenciais em condições de 
segurança para toda a comunidade educativa.  

Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença COVID-19, há que definir 
um quadro de intervenções que garanta uma progressiva estabilização nos planos 
económico e social, sem descurar a vertente de saúde pública.  

 

 



 

 

Neste contexto, torna-se necessário estabelecer medidas excecionais de organização 
e funcionamento do Conservatório de Música de Vila do Conde, no ano letivo 
2020/2021, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e 
não letivas, em condições de segurança para toda a comunidade educativa.  

No que respeita aos regimes relativos ao processo de ensino e aprendizagem, foram 
definidos três, a saber: Regime Presencial, Regime Misto e Regime Não Presencial. 
 
Relativamente a estes três regimes, definiu o Governo o seguinte: 

g) «Regime presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 
desenvolvido num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, 
encontrando-se fisicamente no mesmo local;  

h) «Regime misto», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina 
atividades presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo;  

i) «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem 
ocorre em ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, 
designadamente docentes e alunos;  

No que respeita ainda ao processo de ensino-aprendizagem, definiu o Governo que, 
as escolas podem utilizar como recursos o trabalho autónomo, as sessões 
assíncronas e as sessões síncronas, definindo estes recursos da seguinte forma: 

g) «Trabalho autónomo», aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem 
a presença ou intervenção daquele; 

h)  «Sessão assíncrona», aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os 
alunos trabalham autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a 
outros materiais curriculares disponibilizados numa plataforma de aprendizagem 
online, bem como a ferramentas de comunicação que lhes permitem estabelecer 
interação com os seus pares e docentes, em torno das temáticas em estudo;  

i)  «Sessão síncrona», aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos 
alunos interagirem online com os seus docentes e com os seus pares para 
participarem nas atividades letivas, esclarecerem as suas dúvidas ou questões e 
apresentarem trabalhos.  

Por determinação do Governo o regime presencial será o regime regra, sendo os 
regimes misto e não presencial de caráter excecional e temporário.  

Em casos de força maior, a transição entre os diferentes regimes ora previstos terá de 
ser solicitada, pelo Estabelecimento de Ensino, à Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, que decidirá após ser ouvida a autoridade de saúde competente.  

 



 

 
Foi ainda estabelecido, quanto ao horário de funcionamento das escolas, que estas 
podem, quando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente estabelecidos, 
alargar o seu horário de funcionamento de forma a conciliar o desenvolvimento das 
atividades letivas e formativas com as orientações das autoridades de saúde.  
Determinou ainda o Governo que as escolas devem promover uma gestão dos 
espaços que assegure o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, 
designadamente através:  

g) Da implementação de uma gestão flexível dos seus espaços, procedendo a 
adaptações funcionais que permitam maximizar os espaços em que os alunos possam 
realizar atividades letivas presenciais e trabalho autónomo;  

h) De uma gestão partilhada dos espaços entre escolas, quando tal se apresente 
possível, ou mediante a celebração de parcerias com outras entidades que 
disponibilizem espaços para esse efeito;  

i) Da organização dos seus próprios espaços, sempre que possível, através da 
atribuição de uma única sala ou espaço por turma. 

Dando seguimento ao anteriormente disposto, foi elaborado um Plano de Ensino à 
distância, que orientará a comunidade educativa deste Conservatório de Música, caso 
seja determinado pelas autoridades de saúde e pela DGEstE, a passagm do nosso 
Estabelecimento de Ensino, ao Reguime de lecionação não Presencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Plano de Ensino à Distância 

 
 
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à            

classificação do vírus como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, 

através do Decreto-Lei n.º10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença 

COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas 

presenciais.  

Verificando-se que foi declarado pelo Presidente da República o estado de          

emergência, através do Decreto n.º14-A/2020, de 18 de março, o qual veio a ser      

renovado pelo Decreto do Presidente da República n.º17-A/2020, de 2 de abril, e        

existindo situações que carecem de regulamentação expressa neste âmbito           

excecional com a evolução registada da pandemia, decidiu o Governo aprovar um 

conjunto de medidas, no âmbito da educação, destinadas a estabelecer um regime 

excecional e temporário, relativo à realização e avaliação das aprendizagens, ao   

calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário, de modo a 

assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020, de uma forma justa, equitativa e 

de forma mais normalizada possível, através do Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de 

abril. Tendo em conta o levantamento gradual das medidas de confinamento com vis-

ta a iniciar a fase de recuperação e revitalização da nossa vida em sociedade e da 

nossa economia, em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 3º do referido 

Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril, o Governo, pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 33-C/2020, de 30 de abril, determinou que, no dia 18 de maio, seriam re-

tomadas as atividades letivas presenciais, nos 11º e 12º anos de escolaridade e nos 

2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário. Nesse sentido, foi 

publicado o Decreto-Lei nº 20-H/2020 de 14 de maio que veio estabelecer as medidas 

excecionais de organização e funcionamento das atividades educativas e formativas, 

no âmbito da pandemia da doença COVID-19.  



 

 

Assim, dando cumprimento ao disposto no ponto dois do seu artigo segundo, do 

Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril concomitantemente como diposto na        

disposto na alínea b) do ponto 2 do Artigo 3º do Decreto-Lei nº 20-H/2020 de 14 de 

maio o Conservatório de Música de Vila do Conde, elaborou o presente Plano de 

Ensino à Distância, que apresenta metodologias adequadas aos recursos disponíveis, 

bem como critérios e métodos de avaliação, que têm em conta os contextos em que 

os alunos se encontram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
CURSOS ou OFERTAS FORMATIVAS 

 
 
1 | Curso de Pré-Iniciação em Música 
 
1 – Horário e tipologia das aulas: 
 

b) Será mantido, na integra, o horário estabelecido no início do ano letivo, para o    
regime presencial. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da     
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo       
respetivo Professor; 
 

c) Recorreremos a aulas síncronas – ministradas em tempo real através da            
plataforma Zoom; 

 
d) Recorreremos a formação assíncrona – disponibilização de conteúdos através da 

plataforma Google Classroom.  
 

 
2 – Procedimento: 
 
 

Pré-Iniciação em Música 
 

- duas aulas semanais por videoconferência, através da plataforma Zoom, com a    
duração de 30 minutos. O docente poderá ainda, disponibilizar conteúdos através da 
plataforma Google Classroom. 

 
 

Complemento de Instrumento  
(para os alunos aderentes) 

 
- aula por videoconferência, através da plataforma Zoom, com a duração de 15       
minutos. O docente poderá ainda, disponibilizar conteúdos através da plataforma   
Google Classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2 | Curso de Iniciação em Música – 1º ciclo do ensino Básico 
 
 
1 – Horário e tipologia das aulas: 
 

a) Será mantido, na integra, o horário estabelecido no início do ano letivo, para o     
regime presencial. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da    
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo       
respetivo Professor; 
 

b) Recorreremos a aulas síncronas – ministradas em tempo real através da             
plataforma Zoom; 

 
c) Recorreremos a formação assíncrona – disponibilização de conteúdos através da 

plataforma Google Classroom.  
 
 
2 – Procedimento: 
 
 

Instrumento 
 

- aula por videoconferência, através da plataforma Zoom, com a duração de 45       
minutos (2 alunos ao mesmo tempo) ou aula por videoconferência, através da          
plataforma Zoom, com a duração de 22 minutos e 30 segundos (1 aluno). Cabe ao 
Professor decidir qual a opção a adotar. 
O docente poderá ainda, disponibilizar conteúdos através da plataforma Google    
Classroom. 

 
 

Formação Musical 
 

- aula por videoconferência, através da plataforma Zoom, com a duração de 45       
minutos. 
O docente poderá ainda, disponibilizar conteúdos através da plataforma Google    
Classroom. 

 
 

Classe Conjunto 
 

- aula por videoconferência, através da plataforma Zoom, com a duração de 45       
minutos. 
O docente poderá ainda, disponibilizar conteúdos através da plataforma Google   
Classroom. 

 
 
 



 

 
 
3 | Curso Básico de Música de 2º ciclo – 5º ano 
 
 
1 – Horário e tipologia das aulas: 
 

a) Será mantido, na integra, o horário estabelecido no início do ano letivo, para o    
regime presencial. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da    
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo       
respetivo Professor; 
 

b) Recorreremos a aulas síncronas – ministradas em tempo real através da            
plataforma Zoom; 

 
c) Recorreremos a aulas assíncronas – disponibilização de conteúdos através da   

plataforma Google Classroom.  
 
 
2 – Procedimento: 
 

 
Instrumento 

 
- aula por videoconferência, através da plataforma Zoom. 
O docente poderá ainda, disponibilizar conteúdos através da plataforma Google     
Classroom. 

 
Formação Musical 

 
- aulas, por videoconferência, através da plataforma Zoom. 

 
- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  

 
Classe Conjunto 

 
- aulas, por videoconferência, através da plataforma Zoom. 

 
- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4 | Curso Básico de Música de 3º ciclo – 9º ano 
 
 
1 – Horário e tipologia das aulas: 
 

a) Será mantido, na integra, o horário estabelecido no início do ano letivo, para o    
regime presencial. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da    
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo       
respetivo Professor; 
 

b) Recorreremos a aulas síncronas – ministradas em tempo real através da            
plataforma Zoom; 

 
c) Recorreremos a aulas assíncronas – disponibilização de conteúdos através da   

plataforma Google Classroom.  
 
 
2 – Procedimento: 
 

 
Instrumento 

 
- aula por videoconferência, através da plataforma Zoom. 
O docente poderá ainda, disponibilizar conteúdos através da plataforma Google     
Classroom. 

 
Formação Musical 

 
- aulas por videoconferência, através da plataforma Zoom. 

 
- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  

 
Classe Conjunto 

 
- aulas, por videoconferência, através da plataforma Zoom. 

 
- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
5  |  Curso Secundário de Música – 6º ao 8º grau (10º ao 12º ano) 
 
 
 
1 – Horário e tipologia das aulas: 
 

a) Será mantido, na integra, o horário estabelecido no início do ano letivo, para o    
regime presencial. Poderão ser necessárias, ligeiras alterações ao horário da     
disciplina de Instrumento que serão comunicadas, em tempo oportuno, pelo       
respetivo Professor; 
 

b) Recorreremos a aulas síncronas – ministradas em tempo real através da            
plataforma Zoom; 

 
c) Recorreremos a aulas assíncronas – disponibilização de conteúdos através da   

plataforma Google Classroom. 
 
 
 
2 – Procedimento: 
 

Instrumento 
 

- aula por videoconferência, através da plataforma Zoom. 
O docente poderá ainda, disponibilizar conteúdos através da plataforma Google     
Classroom. 

 
Formação Musical 

 
- aulas por videoconferência, através da plataforma Zoom. 

 
- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  

 
Classe Conjunto 

 
- aulas, por videoconferência, através da plataforma Zoom. 

 
- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  
 
 
História da Cultura e das Artes 

 
- aulas por videoconferência, através da plataforma Zoom. 

 
- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  

 
 



 

 
 
 

Analise e Técnicas de Composição 
 

- aulas por videoconferência, através da plataforma Zoom. 
 

- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  
 
 
 

Opção I – Baixo Contínuo (para alunos que frequentam o 11º ano) 
 

- aulas por videoconferência, através da plataforma Zoom. 
 

- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  
 
 

Opção II – Acompanhamento e Improvisação (para alunos que frequentam o 12º ano) 
 
- aulas por videoconferência, através da plataforma Zoom. 

 
- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  

 
 
 

Apoio para PAA - Prova de Aptidão Artística (só para alunos do 12º ano) 
 

- aula por videoconferência, através da plataforma Zoom. 
 

- disponibilização de conteúdos e materiais, através da plataforma Google Classroom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6 | AVALIAÇÃO 
 
 
1 – Horário e tipologia das provas e demais critérios de avaliação: 
 

a) Será mantido, na integra, o horário estabelecido no início do ano letivo, para o    
regime presencial; 
  

b) Recorreremos a avaliação síncrona – realizada em tempo real através da           
plataforma Zoom; 

 
c) Recorreremos a avaliação assíncrona – entrega de trabalhos, pelos alunos,     

através da plataforma Google Classroom e plataforma WhatsApp; 
 

d) No caso dos concertos didáticos “sextas às sete”, transmitiremos, em diferido, os 
concertos realizados no âmbito da S.I.M.E. – Semana Internacional de Música de 
Vila do Conde ou de anteriores edições do “sextas às sete”. 

 
 
 
 
2 – Procedimento por disciplina: 
 

Instrumento 
 

- prova trimestral de instrumento - efetuada de forma síncrona, por videoconferência, 
através da plataforma Zoom, conforme o horário estabelecido por cada um dos       
Departamentos Disciplinares, para o terceiro período do ano letivo. 
Caso o júri o entenda, pode solicitar o envio da realização das performances           
efetuadas, através de vídeo, procedendo assim, complementarmente, a uma avaliação 
assíncrona destes conteúdos. 

 
- audição de classe – cada Professor deverá organizar uma audição de classe,       
efetuada por videoconferência, através da plataforma Zoom, em dia estabelecido pelo 
próprio e a iniciar às 19:30 horas, onde dará oportunidade aos seus alunos de       
apresentar, pelo menos, uma peça.  
Estas audições serão realizadas individualmente por cada Professor, devendo os   
alunos apresentar-se com o uniforme do Conservatório. 

 
 
Formação Musical 

 
 

- prova oral - efetuada de forma síncrona, por videoconferência, através da plataforma 
Zoom, conforme o horário estabelecido no início do ano letivo. Caso o docente o      
entenda, pode solicitar o envio da realização dos exercícios efetuados na prova oral, 
através de áudio ou vídeo, procedendo assim, complementarmente, a uma avaliação 
assíncrona destes conteúdos. 

 



 

 
- prova escrita - efetuada de forma assíncrona, através de exercícios disponibilizados 
na plataforma Google Classroom, que os alunos deverão responder e enviar ao      
professor até determinado horário. Tendo em conta que podem existir problemas no 
carregamento dos conteúdos na plataforma, esses trabalhos podem ser enviados por 
e-mail, ou através da plataforma WhatsApp. 

 
- prova de performance - efetuada de forma síncrona, por videoconferência, através da 
plataforma Zoom, em horário a estabelecer pelo Professor. O Professor deverá marcar 
um exercício performativo e avaliar a prestação do aluno, como se fosse uma prova 
oral, ou uma prova de instrumento. 
Caso o docente o entenda, pode solicitar o envio da realização das performances    
efetuadas, através de vídeo, procedendo assim, complementarmente, a uma avaliação 
assíncrona destes conteúdos. 

 
 

Classe Conjunto 
 

- prova assíncrona, através de conteúdos disponibilizados na plataforma Google   
Classroom. O Professor disponibilizará, na plataforma, a parte que o aluno terá de   
tocar/cantar. Por sua vez, o aluno estudará essa parte, com o objetivo de realizar a 
gravação de um vídeo a tocá-la/cantá-la, que enviará ao Professor, até ao dia e hora 
estipulados. Tendo em conta que podem existir problemas no carregamento dos    
conteúdos na plataforma, esses trabalhos podem ser enviados por e-mail, ou através 
da plataforma WhatsApp. 

 
 

 História da Cultura  e das Artes 
 
 

- prova escrita - através da realização de um trabalho escrito, que os alunos deverão 
enviar, por e-mail, até à data e hora definidos pelo professor. 

            
Análise e Técnicas de Composição 

 
 

- prova escrita - efetuada de forma assíncrona, através de questões ou proposta de 
realização de um trabalho escrito disponibilizados na plataforma Google Classroom, 
que os alunos deverão responder/realizar e enviar ao professor até determinado      
horário. Tendo em conta que podem existir problemas no carregamento dos 
conteúdos na plataforma, esses trabalhos podem ser enviados por e-mail. 

 
Opção I e II 

 
- prova assíncrona, através de conteúdos disponibilizados na plataforma Google   
Classroom. O Professor disponibilizará, na plataforma, a parte que o aluno terá de   
tocar/cantar. Por sua vez, o aluno estudará essa parte, com o objetivo de realizar a 
gravação de um vídeo a tocá-la/cantá-la, que enviará ao Professor, até ao dia e hora 
estipulados. Tendo em conta que podem existir problemas no carregamento dos      
conteúdos na plataforma, esses trabalhos podem ser enviados por e-mail, ou através 
da plataforma WhatsApp. 

 
 



 

   
PAA - Prova de Aptidão Artística (só para alunos do 12º ano) 

- Conforme o exarado no Regulamento da PAA 2020/2021, a Prova de Aptidão        
Artística será desenvolvida em duas componentes: 

• Componente escrita - Entrega de uma monografia com um mínimo de 8 páginas cujo 
tema reflita as aprendizagens e capacidades técnicas e artísticas desenvolvidas ao 
longo do percurso escolar.  

 
• Componente performativa - Uma apresentação pública com o máximo de 45 minutos 

que inclua:  
     - Apresentação oral/multimédia da monografia; 
    - Atividade de performance, a solo, ilustrativa do nº anterior.  
 
 

- No caso da componente escrita, os alunos deverão enviar a monografia para o         
e-mail: conservatorio@adapvc.pt, até às 18:00 horas do dia 28 de junho de 2020. 

- No caso da componente performativa, a mesma será realizada de forma síncrona, 
por videoconferência, através da plataforma Zoom, conforme o horário estabelecido no 
início do ano letivo. 

 

7 | Plano de Comunicação 
 
 
1 – Comunicação entre os Alunos e os Docentes: 
 

- foram criados grupos na plataforma WhatsApp, que servem para estabelecer um 
contacto direto entre o Professor e os alunos. No seguimento das solicitações 
enviadas pelos Docentes, pedimos, solicitou-se aos Encarregados de Educação que 
disponibilizem, caso exista, o contacto telefónico dos Educandos. 

 
    
2 – Comunicação entre os Encarregados de Educação e os Docentes: 
                  

- preferencialmente por e-mail 
 
 
3 – Comunicação entre os Encarregados de Educação e os Serviços 
Administrativos: 
 

- por e-mail 
 
- através da plataforma WhatsApp 

 
- por telefone 

 
 



 

 
4 – Comunicação entre os Encarregados de Educação e a Direção Pedagógica: 
  

- pedido de marcação de atendimento (por videoconferência, com recurso à 
plataforma Zoom), através do site do Conservatório de Música de Vila do Conde.  

 
 
5 – Informações relevantes sobre o Conservatório de Música de Vila do Conde: 
 

- consulta no site do Conservatório de Música de Vila do Conde 
 
- consulta no Grupo de Pais/Encarregados de Educação, no Facebook 
 
- consulta na Página do Conservatório de Música de Vila do Conde, no Facebook 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Anexo IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Higienização – Geral 
 
 



 

 
 
 
 

 
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO - CENTRO DA JUVENTUDE 
    

   
   

   
   

   
   

IN
S

TA
LA

Ç
Õ

E
S

 G
E

R
A

IS
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
(g

ab
in

et
es

 d
e 

tr
ab

al
ho

,  s
al

as
 d

e 
au

la
, á

re
as

 c
om

un
s)

 equipamento 
  
  

  tipo de higienização 

material procedimento 
  
  

   
     

limpeza  e desinfeção: 
frequência    

mesas, cadeiras, 
NO   INTERVALO DAS      

UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        
- borrifador                
- desengordurante              
- desinfetante 

- pulverizar o produto sobre a superfície, utilizando o 
borrifador                                                                                                                         
- limpar a superfície, esfregando-a com papel ou es-
fregão,                                                                                                                             
dependendo da sujidade                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto diferente    

puxadores de portas, armários, janelas; 
interruptores; corrimões 

NO   INTERVALO DAS      
UTILIZAÇÕES                    

mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        
- borrifador                
- desengordurante              
- desinfetante 

- pulverizar o produto sobre o papel  utilizando o borri-
fador                                                                                                                         
- limpar a superfície, esfregando-a com papel                                                                                                                               
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto diferente 

   

   

equipamento : aparelhos, instrumentos, 
PC e periféricos, impressoras, objetos 

diversos 
 

NO   INTERVALO DAS      
UTILIZAÇÕES                    

mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        
- borrifador                
- desengordurante              
- desinfetante 

- pulverizar o produto sobre o papel, utilizando o borri-
fador                                                                                                                         
- limpar a superfície, esfregando-a com papel                                                                                                                                     
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto diferente 

 
 
 
 
 
   

  



 

 
 

 

 
 
   

baldes do lixo 
NO   INTERVALO DAS      

UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        
- borrifador                
- desengordurante              
- desinfetante 

- retirar o saco que contém o lixo no recipiente, fe-
chando-o e colocando dentro do saco que vai para o 
contentor                                                                                                                          
- pulverizar o produto sobre o papel, utilizando o borri-
fador                                                                                                                                    
-  limpar o balde, esfregando o produto sobre a super-
fície                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto diferente                                                                                                                            
- colocando novo saco limpo no balde    

espelhos 
NO   INTERVALO DAS      

UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        
- borrifador                
- desengordurante              
- desinfetante                     
- peluxe                                
- borracha 

- pulverizar/espalhar o produto sobre a superfície , 
utilizando o borrifador ou peluxe                                                                                                                                         
- limpar o espelho, utilizando o papel/peluxe                                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel ou borracha, 
mudando de papel em  cada objeto diferente 

    

tapetes 
NO   INTERVALO DAS      

UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- borrifador                          
- desinfetante               
- aspirador 

- aplicar o desinfetante na superfície, com o borrifador, 
pulverizando o tapete                                                                                                                                         
- limpar o tapete, utilizando o aspirador 

   

pavimento 
NO   INTERVALO DAS      

UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- mopa                               
- balde                               
- esfregona                          
- desengordurante                                        
- desinfetante 

- remover o pó, utilizando a mopa                                                                                                                                          
-  lavar/desinfetar o pavimento, utilizando a esfregona, 
mudando o produto do balde em cada compartimento 

   
  



 

 
 
 
 

 

 
 
   

janelas/vidros SEMANAL 

SUPERFICIES DE TOQUE         
NO   INTERVALO DAS      

UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por 

dia 

- papel                        
- borrifador                
- desengordurante              
- desinfetante                     
- peluxe                                
- borracha 

 - pulverizar/espalhar o produto sobre a superficie , 
utilizando o borrifador ou peluxe                                                                                                                                         
- limpar os vidros, utilizando o papel/peluxe                                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel ou borracha, 
mudando de papel em  cada objeto diferente   

   

portadas, portas, rodapés SEMANAL 

SUPERFICIES DE TOQUE         
NO   INTERVALO DAS      

UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por 

dia 

- papel                        
- borrifador                
- desengordurante              
- desinfetante 

 - pulverizar o produto sobre o papel, utilizando o 
borrifador                                           -  esfregando o 
produto sobre a superficie                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto diferente   

 
 
 
   

paredes TRIMESTRAL 

SUPERFICIES DE TOQUE         
NO   INTERVALO DAS      

UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por 

dia 

- mopa                               
- papel                                 
- borrifador                   
- desengordurante              
- desinfetante 

 - pulverizar o detergente/desinfetante sobre a super-
fície, com o borrifador                                                                                                                               
- limpar  a parede suja, esfregando o papel ou esfre-
gão, dependendo da sujidade                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel                                                                                                                
- semestralmente, retirar o pó das paredes, utilizando 
a mopa 

 
 
 
 

 
  

lâmpadas TRIMESTRAL     
- papel                        
- borrifador                
- desengordurante           

 - pulverizar o produto sobre o papel, utilizando o 
borrifador                                                                                                                                 
-  limpar o objeto, esfregando o papel sobre a superfi-
cie                                                                                                                                 
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto diferente   

 
   

tetos 
 
 

TRIMESTRAL  
- mopa - remover o pó , utilizando a mopa 
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puxadores das portas, 
interruptores, torneiras, 
botões de autoclismo, 

zonas de toque 

NO INTERVALO DAS UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        - 
borrifador                - 
desengordurante              
- desinfetante 

 - pulverizar o produto sobre a superfície, utilizando o 
borrifador                                                                                                                         
- limpar a superfície, esfregando-a com papel, mu-
dando de papel em cada objeto                                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto 

   

dispensadores: toalhetes, 
papel higiénico, sabonete 

NO INTERVALO DAS UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        - 
borrifador                - 
desengordurante              
- desinfetante 

 - pulverizar o produto sobre a superfície, utilizando o 
borrifador                                                                                                                         
- limpar a superfície, esfregando-a com papel                                                                                                                                          
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto 

   

espelhos NO INTERVALO DAS UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        - 
borrifador                - 
desengordurante              
- desinfetante 

 - pulverizar o produto sobre a superfície , utilizando o 
borrifador                                                                                                                                   
- limpar o espelho, esfregando o produto, utilizando 
papel, mudando de papel em cada objeto                                                                                                                                       
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto  

   

baldes do lixo NO INTERVALO DAS UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                        - 
borrifador                - 
desengordurante              
- desinfetante 

 - retirar o saco que contém o lixo no recipiente, fe-
chando-o e colocando dentro do saco que vai para o 
contentor                                                                                                                          
- pulverizar o produto sobre o papel, utilizando o borri-
fador                                                                                                                                    
-  limpar o balde, esfregando o produto sobre a super-
fície, utilizando papel, mudando de papel em cada 
objeto                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel,  
mudando de papel em  cada objeto diferente                                                                                                                            
- colocando novo saco limpo no balde    

lavatórios NO INTERVALO DAS UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- papel                            
- esponja c/ esfregão                           
- borrifador                         
- solução detergente/ 
desinfetante 

  - pulverizar a solução detergente/desinfetante sobre 
o lavatório e azulejos envolventes, utilizando o borri-
fador                                                                                                                              
- limpar as superfícies, esfregando-as, utilizando a 
esponja c/esfregão                                                                                                                                  
- remover o produto, utilizando a esponja com água 
limpa                                                                                                                                 
- secando a superfície, utilizando papel, mudando de 
papel em cada superfície 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

sanitas, urinóis, 
vassoura, sanita 

NO INTERVALO DAS UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por 

- papel                            
- esponja c/ esfregão                           
- borrifador                         
- solução detergente/ 
desinfetante 

 - pulverizar o interior da sanita com a  solução deter-
gente/desinfetante, utilizando o borrifador                                                                                                                                                                                                                                    
- mergulhar a vassoura da sanita na solução deter-
gente/desinfetante                                                                                                        
- esfregar o interior da sanita, utilizando a vassoura da 
sanita                                                                                                                                       
- retirar a solução do interior da sanita, soltando a 
água do autoclismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- pulverizar toda a parte exterior da sanita e azulejos 
envolventes, com a solução detergente/desinfetante, 
utilizando o borrifador                                                                                                                                 
- limpar as superfícies, esfregando-as, utilizando es-
ponja c/ esfregão,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- remover o produto,  utilizando a esponja com água 
limpa                                                                                                                                  
- secando a superfície, utilizando papel. mudando de 
papel em cada superfície    

pavimento NO INTERVALO DAS UTILIZAÇÕES                    
mínimo 6 intervenções por dia 

- balde                               
- esfregona                          
- solução detergente/ 
desinfetante 

- lavar o pavimento, utilizando a esfregona, mudando 
a solução do balde em cada compartimento. 

   

azulejos SEMANAL 

SUPERFICIES DE TOQUE  
NO INTERVALO DAS        

UTILIZAÇÕES  mínimo 6 
intervenções por dia 

- papel                         
- borrifador                         
- solução detergente/ 
desinfetante 

 - pulverizar o produto sobre a superfície , utilizando o 
borrifador                                                                                                                                   
- limpar os azulejos, esfregando o produto, utilizando 
papel, mudando de papel em cada área                                                                                                                                      
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em cada área 

   

janelas/vidros SEMANAL 

SUPERFICIES DE TOQUE         
NO INTERVALO DAS        

UTILIZAÇÕES  mínimo 6 
intervenções por dia 

- papel                         
- borrifador                   
- desengordurante              
- desinfetante                     
- peluxe                                
- borracha 

 - pulverizar/espalhar o produto sobre a superfície , 
utilizando o borrifador ou peluxe                                                                                                                                         
- limpar os vidros, utilizando o papel/peluxe                                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel ou borracha, 
mudando de papel em  cada objeto diferente   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
 
 

portas, rodapés SEMANAL 

SUPERFICIES DE TOQUE         
NO INTERVALO DAS   

UTILIZAÇÕES mínimo 6 
intervenções por dia 

- papel                         
- borrifador                  
- desengordurante              
- desinfetante 

 - pulverizar o produto sobre o papel, utilizando o 
borrifador                                            
- esfregando o produto sobre a superfície, utilizando 
papel.                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto diferente 

   

paredes TRIMESTRAL 

SUPERFICIES DE TOQUE         
NO INTERVALO DAS    

UTILIZAÇÕES mínimo 6 
intervenções por dia 

- mopa                               
- papel                                 
- borrifador                   
- desengordurante              
- desinfetante 

 - pulverizar o detergente/desinfetante sobre a super-
fície, com o borrifador                                                                                                                               
- limpar  a parede, esfregando com papel ou esfregão, 
dependendo da sujidade                                                                                                                                
- remover o produto, utilizando papel                                                                                                                
- semestralmente, retirar o pó das paredes, utilizando 
a mopa    

lâmpadas TRIMESTRAL     
- papel                         
- borrifador                   
- desengordurante           

 - pulverizar o produto sobre o papel, utilizando o 
borrifador                                                                                                                                 
-  limpar o objeto, esfregando o papel sobre a superfí-
cie                                                                                                                                 
- remover o produto, utilizando papel, mudando de 
papel em  cada objeto diferente      

tetos TRIMESTRAL 
    

 - mopa  - remover o pó , utilizando a mopa 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    



 

 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES :          

  * Sempre que possível, todos os compartimentos são arejados durante a execução da higienização diária, abrindo-se as janelas;    
          

 
 * Os resíduos recolhidos dos compartimentos, em sacos fechados, são colocados de imediato nos contentores de recolha seletiva ou indiferenci-
ada, conforme a sua natureza;    

          
  *  A higienização/desinfeção dos instrumentos musicais e aparelhos que se encontram nas salas de aula depende das indicações fornecidas   

pelas entidades responsáveis pelos mesmos nomeadamente quanto ao tipo de produto a utilizar. Durante as aulas é da responsabilidade do        
professor; 

   

    
          

 
 * No final de cada higienização as esfregonas e esponjas são desinfetadas em solução de água com hipoclorito, de acordo com diluição reco-
mendada;    

          
  * Os detergentes e desinfetante são utilizados de acordo com as instruções do fabricante, nomeadamente no que diz respeito à sua diluição;    
          

 

 * Todos os funcionários  têm ao dispor álcool e toalhetes para desinfeção frequente da sua área restrita de trabalho e objetos de uso pessoal; 
 
* Todos os utentes têm ao dispor álcool para desinfeção frequente das mãos. 
    

          



 

 

 
 
 
 
 
                                                                Anexo V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Plano de Higienização - Específico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Equipamento Tipo de Higienização Material a 
utilizar 

Procedimento 

Pianos e Cravo Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

O professor aplica o 
toalhete desinfetante, no 
início e no final de cada 
aula. 

Instrumental Orff Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

Cada aluno aplica o 
toalhete desinfetante, no 
instrumento que lhe está 
atribuído, no início e no 
final de cada aula. 

Instrumentos de Sopro 
(Class Band) 

Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

Cada aluno aplica o 
toalhete desinfetante, no 
instrumento que lhe está 
atribuído, no início e no 
final de cada aula. 

bancos e cadeiras 
(aulas de instrumento) 

Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

O professor aplica o 
toalhete desinfetante, no 
início e no final de cada 
aula. 

bancos, cadeiras e 
mesas 
(aulas de formação 
musical, HCA e ATC) 

Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

O aluno aplica o toalhete 
desinfetante, no início e 
no final de cada aula, na 
mesa que utilizou, bem 
como no respetivo 
banco ou cadeira. 

bancos e cadeiras 
(aulas de classe de 
conjunto e opção I e II) 

Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

O aluno aplica o toalhete 
desinfetante, no início e 
no final de cada aula. 

estantes e roll-up de 
proteção 
(aulas de 
instrumento/canto) 

Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

O professor aplica o 
toalhete desinfetante, no 
início e no final de cada 
aula. 

estantes 
(aulas de classe 
conjunto e opção I e II) 

Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

O aluno aplica o toalhete 
desinfetante, no início e 
no final de cada aula 

acesso ao quadro Antes e depois da 
cada utilização 

Toalhete 
Desinfetante 

O utilizador aplica o 
toalhete desinfetante, no 
início e no final de cada 
utilização 

 


