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INTRODUÇÃO  

 

 
O Plano Anual de Atividades do Conservatório de Música de Santarém (CMS) reveste-

se de grande relevância para toda a Comunidade Educativa, pois constitui um 

instrumento do exercício de autonomia, que define os objetivos, as formas de 

organização, a programação de atividades e a respetiva identificação dos recursos 

envolvidos.  

Através deste documento, O CMS pretende estabelecer as principais metas a atingir 

pelos vários departamentos curriculares que compõem as unidades orgânicas desta 

Instituição, bem como a prossecução dos respetivos projetos e atividades pedagógicas/ 

artísticas a desenvolver, tendo sempre em vista a concretização da Missão da Instituição 

em educar e formar cidadãos pela Arte.  

O presente Plano de Atividades é, pois, um documento orientador do trabalho a realizar 

no ano letivo 2020/2021, que foi elaborado de forma participada pelos vários agentes 

educativos, visando estimular uma maior corresponsabilização, empenho de todos os 

intervenientes no processo educativo, bem como contribuir como um instrumento ao 

serviço da continuidade da construção de uma Escola de sucesso e qualidade, inclusiva 

para todos.   

À semelhança dos anos anteriores, este o Plano de Atividades pretende contribuir para 

um aumento da participação docente, discente e não docente nas várias atividades 

extracurriculares, tendo em vista uma melhor otimização das sinergias educativas, com 

foco, essencialmente, nos seguintes pilares de intervenção:  

a) promover a aprendizagem da Música e da Dança em contexto de ensino 

especializado; 

b) contribuir para a formação integral dos seus alunos como cidadãos difusores 

de cultura; 

c) promover a dignificação profissional e formação do seu pessoal docente e não 

docente;  

d) promover a prática e fruição da Música e da Dança, contribuindo para o 

enriquecimento educativo e cultural da população da Região de Santarém; 
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Enquanto instrumento de gestão, o Plano Anual de Atividades obedece a uma lógica 

de integração e articulação, tendo em vista a coerência, eficácia e qualidade do 

serviço educativo prestado pelo CMS. 

Através da implementação das atividades previstas, pretende-se continuar a 

aumentar os níveis de comprometimento do Corpo Docente, dos Colaboradores em 

geral e, claro, o índice de motivação dos Alunos para as aprendizagens, o seu 

empenho, assiduidade, participação, criatividade, autonomia e responsabilidade. Em 

prol da fortificação dos laços de identidade coletiva e de entreajuda, é também 

desejável que este documento seja cada vez mais o resultado da reflexão e debate de 

ideias entre todos os seus atores: Professores, Alunos, Pais, Encarregados de 

Educação, Parceiros, Corpos Sociais e demais Colaboradores. 

O ano letivo 2020/2021 foi preparado de forma a abarcar um conjunto de atividades 

que permita concretizar o trabalho realizado, em Audições, Masterclasses, 

Workshops, Concursos e Concertos nos espaços da Escola e fora dela, com as 

necessárias adequações ao contexto de pandemia em que vivemos.  

Importa, ainda, contextualizar a realização desta Assembleia Geral na presente data. 

Na Assembleia Geral Extraordinária de 29-06-2020, o Conservatório de Música de 

Santarém decidiu alterar o seu “período tributário”, por sugestão  do Conselho Fiscal 

e total concordância da Direção, deliberando que o período económico passava a 

coincidir com o ano letivo, «com início a 1 de setembro e termo a 31 de agosto do 

ano seguinte», aditando-se em conformidade o nº 6 do artº 4º dos Estatutos. 

Nessa lógica, foi naquela mesma Assembleia Geral alterada a redação do nº 1 do artº 

25º dos Estatutos que passou à seguinte redação : - «Realizar-se-ão anualmente duas 

Assembleias Gerais ordinárias:- uma até 31 de agosto para apreciação e votação do 

Orçamento e do Plano de Atividades para o exercício seguinte e, outra, até 30 de 

novembro para Apreciação e Votação do Relatório de Gestão e Contas da Direção, 

bem como do Parecer do Conselho Fiscal.» (Cfr. Ata nº 99). 

Como é natural, estas importantes alterações estatutárias determinam 

consideráveis modificações internas de adaptação pedagógica, contabilístico-

financeiras e outras, que impõem o presente ano civil de 2020 como sendo “um ano 

especial de transição”, mas sempre no respeito das boas normas associativas, 

cooperativas e de transparência democrática. 

Em Assembleia Geral Ordinária daquela mesma data (convocada e realizada nos 

termos das regras estatutárias então vigentes), foram apreciados, votados e  
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aprovados «o Relatório de Atividades e Contas da Direção e o respetivo Parecer do 

Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2019» (Cfr. Ata nº 100). Deste modo, ficaram já aí 

considerados a “gestão e contas” referentes a 4 meses do ano letivo de 2019/2020 

(setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019). 

Sendo que a Assembleia Geral a realizar até «…30 de novembro…», pela nova versão 

estatutária, destinar-se-á a Apreciação de Contas e Parecer do Conselho Fiscal 

relativo ao ano letivo de 2019/2020 (1 de janeiro até 31 de agosto de 2020). 

Acresce que na Assembleia Geral Ordinária de 30-12-2019, foi votado e aprovado o 

“Plano de Atividades e Orçamento” para o ano letivo de 2019/2020, aí se 

compreendendo os primeiros 7 meses do ano de 2020. Ora, do exposto constata-se 

que a Assembleia Geral tem acompanhado assiduamente, nos termos da lei, a vida 

social do CMS e, designadamente, as suas “atividades e contas”. 

 Porém, o certo é que, segundo a nova versão dos Estatutos, “o Orçamento e Plano de 

Atividades” para o ano letivo corrente de 2020/2021, “deveria” ser aprovado em 

Assembleia Geral a realizar até ao passado dia 31 de agosto último, o que, no caso, 

por razões óbvias, se tornou impossível, face às circunstâncias decorrentes: - 

indisponibilidade e sobreposição de datas e necessidade de reorganização interna, 

sequelas da pandemia que nos envolve.  

De qualquer forma, afigurou-se necessário que, a curto prazo, fosse elaborado e 

submetido a Assembleia Geral o aludido “Orçamento e Plano de Atividades para o 

ano letivo de 2020/2021”, no sentido de dotar o CMS de tais instrumentos essenciais 

e, assim, instituir a normal observância dos novos preceitos estatutários, embora de 

modo adaptado, neste “ano especial de transição”.  

Embora considerando que o CMS atravessa um período especialmente complexo, 

face às questões e tarefas próprias do início do novo ano letivo, procedeu-se ao 

agendamento de uma Assembleia Geral Ordinária, agora previstas no nº 1 do artº 25º 

dos Estatutos, até 30 de novembro, com os dois respetivos pontos na Ordem de 

Trabalhos, propostos pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

 
 

O presente Plano de Atividades está estruturado da seguinte forma:  

- Parte I: Oferta Formativa disponibilizada pelo CMS; 

- Parte II: Estatísticas relativas às Atividades Letivas; 

- Parte III: Calendário Escolar e Provas de Avaliação;  

- Parte IV: Protocolos/Acordos de Cooperação e Parcerias estabelecidas pelo CMS 
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com diferentes Entidades; 

- Parte V: Recursos Humanos do CMS; 

- Parte VI: Atividades Curriculares e Extracurriculares a desenvolver; 

- Parte VII: Propostas de melhoria; 

- Parte VIII: Apresentação de Orçamento previsional. 
 

 

PARTE I 

1. OFERTA FORMATIVA (CURSOS OFICIAIS E LIVRES) 

A oferta formativa do CMS no ano letivo 2020/21 incluirá, à semelhança do ano letivo 

anterior, Cursos Oficiais de Música, Cursos Livres e Outras Atividades 

Extracurriculares:  

 

a) Cursos Oficiais: 

- Curso de Iniciação Musical Escolar, dirigido a alunos do 1º Ciclo de Ensino Básico 

(Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto); 

- Curso Básico de Música -Articulado e Supletivo (Portaria 223- A/2018 de 03.08) 

- Curso Secundário de Música - Articulado e Supletivo (Portaria n.º 229-A/2018, de 

14.08) 

b) Cursos Livres (Não Oficiais): 

- Música para Bebés; 

- Curso de Iniciação Musical Pré-Escolar (dirigido a alunos com idade inferior a 6 

anos de idade); 

- Cursos Livres de Música; 

- Ballet (com opção de certificação pela American Academy of Ballet - AAB) 

- Dança Contemporânea (Programa de Dança Contemporânea Beatriz Martinho e 

Curso Livre de Dança Contemporânea). 

 

 

2. OUTRAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

- Ensemble de Guitarras; 

- Orquestra de Sopros e Percussão;  
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- Orquestra de Cordas; 

- Orquestra de Instrumentos Tradicionais; 

- Ensemble de Flautas;  

- Laboratório de Música Mista; 

- Coro; 

- Coro de Câmara; 

- Grupo de Música Contemporânea; 

- Aulas de Corretiva Postural; 

- Ateliers de Música e Dança (Verão, Páscoa e Natal); 

- Workshops; 

- Masterclasses; 

- Estágios; 

- Concursos; 

- Concertos, audições e participações musicais em eventos por iniciativa do próprio 

Conservatório ou por convite de entidades; 

- Aulas de Piano e Ballet no Colégio  “Lusitanos”: 

- Projetos de Responsabilidade Social:  

 “Sons da Memória II” – Ateliers para idosos em Lares/Centros de dia em 10 

Instituições de Solidariedade Social do Concelho;  

 Atelier de Expressão Musical a utentes da Associação A Farpa; 

 Colaboração com recolha de fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. 
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3. MATRIZES CURRICULARES 

Apresentam-se seguidamente as matrizes curriculares-base da Oferta Formativa de 

Música do CMS.  

 

 

 

 

Tabela 1 – Disciplinas e carga horária do nível Iniciação Musical Pré-Escolar  

 

 

 

 

Tabela 2 – Disciplinas e carga horária do nível Iniciação Musical Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Disciplinas e carga horária do Curso Básico de Música. 

 

 

INICIAÇÃO MUSICAL 
PRÉ-ESCOLAR CARGA HORÁRIA 

Iniciação musical 

Ou 

Instrumento 

1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula coletiva 

 

1 tempo letivo (30 minutos) /semana – aula individual 

INICIAÇÃO MUSICAL 
ESCOLAR 

CARGA HORÁRIA 

Instrumento 
1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula com até 4 

alunos 

Formação Musical 1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula coletiva 

Classe de Conjunto 1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula coletiva 

CURSO BÁSICO DE 
MÚSICA 

CARGA HORÁRIA – 2º e 3º ciclo 

Instrumento – 2º ciclo 
2 tempos letivos (90 minutos) /semana – aula individual+ 

aula conjunto 

Instrumento – 3º ciclo 
3º, 4º e 5º graus – 2 tempos letivos (90 minutos) /semana – 

aula individual (45m) + aula conjunto (45m) 

Formação Musical 3 tempos letivos (135 minutos) /semana – aula coletiva 

Classe de Conjunto 2 tempos letivos (90 minutos) /semana – aula coletiva 
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Tabela 4 – Disciplinas e carga horária do Curso Secundário de Música. 

 

PARTE II 

ESTATISTICAS RELATIVAS À ATIVIDADE LETIVA  

 

Apresenta-se seguidamente a análise das informações recolhidas ao longo dos 

últimos três anos letivos, sobre o fluxo da população discente do Conservatório de 

Música de Santarém. Para garantia de fiabilidade, os dados deste ano foram 

recolhidos no dia 01/11/2020 e serão comparados com os dados do mesmo dia nos dois 

últimos anos letivos (2018/2019 e 2019/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO SECUNDÁRIO 
DE MÚSICA 

CARGA HORÁRIA  

Instrumento/Educação 

Vocal/Composição 

6º, 7º e 8º grau - 2 tempos letivos (90 minutos) /semana – 

aula individual 

Formação Musical 2 tempos letivos (90 minutos) /semana – aula coletiva 

Classe de Conjunto 3 tempos letivos (135 minutos) /semana – aula coletiva 

Disciplina de Opção 

1 ou 2 tempos letivos (45/90 minutos) /semana – aula 

coletiva (caso os alunos pretendam fazer a disciplina 

apenas em um ano letivo ou em dois anos) 

História da Cultura e 

das Artes 
3 tempos letivos (135 minutos) /semana – aula coletiva 

Analise e Técnicas de 

Composição 
3 tempos letivos (135 minutos) / semana – aula coletiva  

Oferta Complementar 
2 tempos letivos (90 minutos) / semana – aula coletiva 

(disciplina que pode ser lecionada no 6º, 7º ou 8º grau) 

Figura 1 – Número de Alunos por Tipo de Matrícula 
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Figura 2 – Número de Alunos por Tipo de Curso 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Escola de Origem dos Alunos 
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Figura 4 – Distribuição dos Alunos por Instrumentos/ Disciplina 
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PARTE III 

CALENDÁRIO ESCOLAR E PROVAS DE AVALIAÇÃO 

 

O calendário escolar 2020/2021 encontra-se regulado pelo Despacho n.º 6906-B/2020 

da Secretaria de Estado da Educação. Com base neste Despacho, o CMS estruturou o 

agendamento da sua atividade letiva e não letiva. O calendário escolar do regime 

articulado e supletivo pode ser consultado na Tabela 5. 

 

PERÍODOS LETIVOS 

 INÍCIO * TÉRMINO 

(Regime de Iniciação, 
Preparatório, Articulado 

ou Supletivo) 

TÉRMINO 

(Regime de Curso Livre) 

1º 

Período 
Entre 14 e 17 de setembro 18 de dezembro 23 de dezembro 

2º 

Período 
4 de janeiro 24 de março 30 de abril 

3º 

Períod0 
06 de abril 

9 de junho (5º, 7º e 8º 

graus) 

15 de junho (3º, 4º e 6º 

graus) 

30 de junho 

(Iniciações/Preparatórios

/ 1º e 2º graus) 

28 de julho 

Tabela 5 – Calendário Letivo e período de Interrupções Letivas 

 

 * Com exceção dos Cursos Livres, todos os outros regimes têm início nas datas 

apontadas; 

No que respeita às Provas de Avaliação, estas decorrerão nas datas identificadas na 

Tabela 6 e serão avaliadas por um Júri composto por vários professores que integram 

o Corpo Docente do Conservatório. Não obstante, decorrerão outras ao longo do ano 

letivo, devidamente marcadas pelos professores das diferentes disciplinas (estas não 

implicam presença de Júri). 
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PROVAS DE ACUMULAÇÃO DE GRAU PROVAS DE INSTRUMENTO 

25 a 29 de janeiro 17 a 28 de maio 

Tabela 6 – Datas das Provas de Avaliação 

Ainda no âmbito do Processo Avaliativo, estão previstas, para cada período, a 

realização de Reuniões de Professores, de acordo com o seguinte cronograma: 

REUNIÕES DE PROFESSORES 

Datas 

1º Período 

6ª Feira, 4 de setembro, 15:00 

2º Feira, 21 de dezembro, 10:30 

2º Período 5ª Feira, 25 de março, 15:00 

3º Períod0 5º Feira, 1 de julho, 15:00 

Tabela 7– Datas de Reuniões de Professores 

 

PARTE IV  

PROTOCOLOS/ ACORDOS DE COOPERAÇÃO E PARCERIAS ESTABELECIDAS 

PELO CMS COM DIFERENTES ENTIDADES  

O CMS é um espaço ao serviço da comunidade. Disponibilizar os seus recursos e ser 

um meio de formação são algumas das áreas em que se propõe deve trabalhar 

quando se articula com a comunidade local.  O CMS mantém com algumas 

instituições um relacionamento ativo, visando a prestação de um serviço que 

pretende ser de excelência. As parcerias e protocolos de cooperação têm sido 

elementos facilitadores das aprendizagens e da imagem desta escola. Algumas das 

ações elencadas neste Plano de Ação serão desenvolvidas no relacionamento e em 

parceria com diversas Instituições Locais e outros Organismos, que passamos 

a identificar: 

- Câmara Municipal de Santarém; 
- Agrupamento Sá da Bandeira;  
- Agrupamento de Escolas Ginestal Machado; 
- Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano; 
- Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja (Manique do Intendente); 

- Diocese de Santarém; 

- Santa Casa da Misericórdia de Santarém; 
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- Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo 

Serrão; 

- Instituto Politécnico de Santarém/Escola Superior de Educação; 

- Colégio Lusitanos; 

- Club de Santarém; 

- Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. 

 

PARTE V 

RECURSOS HUMANOS 

a) Organograma do CMS 

Visando dar resposta às crescentes exigências colocadas ao CMS, à prossecução dos 

objetivos de melhoria continua e ao seu crescimento sustentado, apresenta-se a estrutura 

orgânica ajustada às necessidades atuais da Escola:  

 

Figura 5 – Organograma do Conservatório de Música de Santarém 
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b) Corpo Docente 

Professores Disciplinas Lecionadas 

Álvaro Rosso Contrabaixo 

Ana Patrícia Tomé Violino 
 

Ana Sofia Azevedo Violoncelo 

André Piolanti Piano 

António Luís Mota Oboé 

Dominique Ventura Classe de Conjunto 
Formação Musical 

Edgar Barbosa Trompa 

Filipe Costa Ateliers/ Projeto “Sons da Memória” 

Filipa Martinho Colégio Valle dos Príncipes e Lusitanos 

Flávio Bolieiro Acordeão 

Isabel Pereira Viola d´Arco 

Joana Fernandes Flauta Transversal 

João Barreiro Viola Dedilhada 

João Correia Iniciação Pré-Escolar 
Classe de Conjunto 

Viola Dedilhada 

João Loureiro Viola Dedilhada 

 
Jorge Pereira 

 

Análise e Técnicas de Composição 

Composição 
História da Cultura e das Artes 

 

Juan Maria Seller Dança Contemporânea 
Corretiva Postural 

Lídia Correia Órgão 

Lioudmila Litvínova Piano 

Manuel Brás Costa Canto 

Mª Filomena Miranda Piano 

Marta Cruz Órgão 

Nuno Soares Piano 

Nuno Pinheiro Formação Musical 
Classe de Conjunto 

 
Pedro Correia 

Classe de Conjunto 
Coro de Câmara 

Canto 

Pedro Gentil Trompete 

Pedro Martins Bateria 
Percussão 

Philippe Trovão Saxofone 

Ricardo Marques Guitarra Portuguesa 
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Professores Disciplinas Lecionadas 

Rita Bliebernicht Formação Musical 
Classe de Conjunto 

Rodrigo Gomes Piano 

Rui Vicente Viola Dedilhada 

Sérgio Duarte Trombone 

Sérgio Marques Viola Dedilhada 

Sílvia Mendonça Formação Musical 
Grupo de Música Contemporânea 

Sílvia Oliveira Ballet 

Sónia Tomás Clarinete 

Tiago da Neta Viola Dedilhada 

Tiago Loureiro Bateria 
Percussão 

 Tiago Paraíso Fagote 
Orquestra de Sopros e Percussão 

Virgínia Vieira Formação Musical 
Classes de Conjunto (Coro) 

Vitor Mira Acordeão 

Yulianna Yakovyshena Piano 
Tabela 8 – Elementos do Corpo Docente por Disciplina 

Direção Pedagógica: 

- Sónia Tomás 

- Isabel Pereira 

Coordenador do Departamento Curricular dos Instrumentos de Cordas: 

- Prof. Ricardo Gama 

Coordenador do Departamento Curricular dos Instrumentos de Sopros e Percussão:  

- Prof. Phillipe Trovão 

Coordenador do Departamento Curricular dos Instrumentos de Teclas e Acordeão:  

- Prof. André Piolanti 

Departamento de Classes Teóricas: 

- Prof. Dominique Ventura 
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Coordenador do Departamento Curricular de Classes de Conjunto e Canto:  

- Prof. Pedro Correia 

Coordenador do Departamento de Dança: 

- Prof. Juan Maria Seller 

Pessoal Não Docente: 

- Chefe dos Serviços Administrativos – Eva Marques 

- Assessora da Direção – Luisete Lucas 

- Técnicas Administrativas – Filipa Caria e Carla Cruz 

- Assistente Informático/ Operacional – David Teles 

- Assistente Operacional– Joaquim Silva 

 

PARTE VI 

ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRACURRICULARES 

DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

1. Semana Aberta das 

Classes de 

Instrumento, Ballet e 

Dança Contemporânea 

- Dar a conhecer a oferta 
formativa do Conservatório à 
comunidade educativa de 
Santarém   
- Estreitar a ligação com os 
encarregados de educação 
dos alunos do CMS dando a 
conhecer o trabalho realizado 
com os seus educandos 
- Valorizar a aprendizagem 
dos alunos, possibilitando aos 
seus encarregados de 
educação o acompanhamento 
e rotinas de estudo/trabalho 

Professores e 

Alunos das classes 

do CMS 

Conservatório 

de Música de 

Santarém 

Setembro/ 

outubro 2020 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

2. Concerto 

Comemorativo do Dia 

Mundial da Música 

 

- Assinalar a data especial 
com a performance musical 
de professores e alunos do 
CMS, demonstrando a sua 
relevante presença no 
enriquecimento da oferta 
educativa musical e cultural 
para o distrito de Santarém 

- Entrega da Bolsa por Mérito 
“Professora Leonor Leitão-
Cadete” 

Professores e 

Alunos 

Tessitori 

constituído por 

Profª.Isabel Pereira 

- Viola d’Arco e 

Prof.João Loureiro 

Guitarra Clássica 

Igreja da 

Misericórdia 

3 de outubro 

de 2020 

3. Participação do 

Conservatório de 

Música de Santarém no 

Lançamento do Livro 

“História da 

Congregação – Luiza 

Andaluz” 

- Recital por João Loureiro - 
Prof. de Viola Dedilhada do 
CMS, inserido no Lançamento 
do Livro “História da 
Congregação – Luísa 
Andaluz” ao abrigo do 
recente protocolo com a 
Congregação das Servas de 
Nossa Senhora de Fátima 

Prof. João Loureiro Auditório da 

Casa Madre 

Luiza Andaluz 

18 de outubro 

de 2020 

 

4. Performance Classe 

– Viola Dedilhada 

- Espaço semanal que 
pretende desenvolver 
competências performativas 
ao nível da ansiedade, do 
saber estar em palco, entre 
outros 

- Desenvolvimento de aspetos 
técnicos e interpretativos 

Prof. João Loureiro 

Alunos internos e 

externos de Viola 

Dedilhada 

CMS Temporada 

com início a 

novembro de 

2020 e fim a 

junho de 2021 

5. I Ciclo de Concertos 

do Conservatório de 

Música de Santarém   

- Promover a música clássica 
e o Conservatório de Música 
de Santarém através de 
concertos de qualidade  

 - Promover a cultura, através 
da oferta regular de concertos 
com o objetivo de chamar à 
atenção da população e 
visitantes, ao trabalho 
realizado  

-Proporcionar aos alunos do 

Professores do CMS 

e músicos 

convidados  

Vários locais a 

definir 

Temporada 

com início a 

janeiro a 

junho de 2021 
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Conservatório, oportunidade 
para disfrutar de atuações e 
aprender com artistas 
profissionais. 

DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

6. “Jogos para a mão 

esquerda” - Violino 

- Promoção de exercícios de 
técnica que irão ajudar no 
desenvolvimento artístico e 
técnico dos alunos de violino 

Professora Patrícia 

Tomé 

Alunos internos de 

Violino 

CMS Novembro de 

2020 

7. 3ªEdição do 

Concurso 

Internacional José 

Massarrão - Alhandra 

- Desenvolvimento de 
competências performativas, 
em contexto de concurso 

- Superação de imprevistos 
decorrentes da performance 

Aluna de Flauta 

Transversal 

Conservatório 

de Alhandra 

Novembro de 

2020 

8. Visualização de 

vídeos de Viola 

Dedilhada 

- Enriquecimento do 
conhecimento sobre a 
história do repertório para 
viola dedilhada e seus 
intérpretes 

Professor Tiago da 

Neta 

 Alunos internos e 

externos de Viola 

Dedilhada 

CMS Dezembro de 

2020 

9. Audição das Classes 

Infantis do 

Conservatório  

 

- Apresentar o trabalho 
desenvolvido durante o 
primeiro período do ano 
letivo  

- Promover oportunidades de 
performance aos alunos do 
CMS 

 

Professores e 

alunos das classes 

infantis do CMS 

A definir Dezembro de 

2020 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

10. Concerto de Natal 

do Conservatório de 

Música de Santarém 

 

- Performance do Oratorio de 
Noël, Op.12 de Camille Saint-
Saëns em parceria com a 
Associação Concórdia Música  

 

 

Coro de Câmara do 

CMS, Coral 

Concórdia, 

Orquestra de 

Câmara constituída 

por professores e 

alunos do CMS e 

músicos convidados 

- Apoio do Centro 

de Emprego e 

Formação 

Profissional – IEFP- 

Delegação de 

Santarém 

Sé Catedral de 

Santarém 

Dezembro de 

2020 

11. Workshop de 

Formação Musical 

- Desenvolvimento de 
competências técnico-
pedagógicas do Corpo 
Docente do Departamento de 
Formação Musical; 

- Partilha de experiências 
com professor de Formação 
Musical altamente creditado; 

- Facilitação do sistema 
ensino-aprendizagem nos 
Alunos que frequentam a 
disciplina de Formação 
Musical. 

Formador creditado 

de Formação 

Musical de renome 

nacional 

Professores de 

Formação Musical 

do CMS 

CMS Novembro/ 

dezembro de 

2020 

 

12. Realização de 

Workshops para 

Pais/Encarregados de 

Educação: 

 “Ajude o seu filho a 

estudar... (Instrumento 

/ Formação Musical) 

- Fomentar a aprendizagem 

das noções básicas sobre os 

instrumentos; 

- Fornecer aos 

pais/Encarregados de 

Educação as ferramentas 

básicas que lhes permitam 

ajudar os seus educandos na 

aprendizagem; 

- Fortalecer a proximidade 
entre os Docentes e os 
Alunos/EE. 

Professores, Alunos 

e Encarregados de 

Educação 

 

Online Dezembro de 

2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

13. Workshop de 

Técnica I- Viola 

Dedilhada 

- Facultar exercícios 
específicos para o 
desenvolvimento técnico da 
viola dedilhada 

Professor João 

Barreiro 

Alunos internos e 

externos de viola 

dedilhada 

CMS Dezembro de 

2020 

 

14. Apresentação das 

Classes de Conjunto do 

Conservatório  

-Divulgar o trabalho 
desempenhado pelas classes 
de conjunto do CMS na 
comunidade apresentando 
repertório natalício 

- Promover oportunidades de 
performance aos alunos das 
CC 

Classes de Conjunto 

do CMS 

Vários locais a 

determinar, ao 

ar livre no 

Centro Histórico 

de Santarém 

Dezembro 

2020 

15. XXIII Encontro de 

Jovens Cientistas das 

Escolas Associadas da 

UNESCO - 

Participação do 

Conservatório de 

Música de Santarém na 

qualidade de Escola 

pertencente ao SEA 

UNESCO 

- Oferecer, na qualidade de 
Conservatório pertencente ao 
sistema de Escolas da 
UNESCO, um concerto aos 
alunos e professores de todas 
as Escolas envolvidas, 
nacionais e internacionais. 

Professores e 

alunos do CMS 

Escola 

Secundária de 

Sá da Bandeira 

Janeiro 2021 

16. Prémios 

Desempenho da 

American Academy of 

Ballet 

- Audições e Cerimónias de 
entrega de Prémios aos alunos 
de Ballet que integram o 
Programa da American 
Academy of Ballet, o que lhes 
poderá possibilitar a 
participação no Summer 
School of Excellence durante 
duas semanas em Nova Iorque 
(Online) 

Alunos de Ballet de 

várias Escolas 

nacionais que 

seguem os 

programas da AAB 

Teatro Sá da 

Bandeira 

Janeiro de 

2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

17. Visita de estudo: 

Museu da Música 

Mecânica, em Palmela 

 

 

- Enriquecimento da Cultura 
Musical dos alunos do CMS; 

- Promover o convívio entre 
os participantes. 

Alunos do CMS Museu da 

Música 

Mecânica, 

Palmela 

Fevereiro de 

2021 

18. Intercâmbio com a 

Escola de Música São 

Teotónio (Coimbra) 

- Partilhar experiências 
musicais entre alunos de 
ambas as Instituições 

- Desenvolver competências 
musicais e performativas 

- Estimular o 
desenvolvimento social e 
motivacional 

Alunos e 

professores das 

Classes de Piano e 

Órgão do CMS 

Escola de 

Música São 

Teotónio 

 

CMS 

Fevereiro de 

2021 

19. II Concurso Online 

do Departamento de 

Teclas e Acordeão 

- Desenvolvimento de 
competências performativas 
nas classes de acordeão, 
órgão e piano, em contexto de 
concurso; 

- Premiar e valorizar o 
trabalho contínuo daqueles 
que mais se destacaram 

-Superar possíveis 
ansiedades de palco, 
aprenderem a estar em palco 
e superar imprevistos 
decorrentes da sua 
performance 

 

 

 

Alunos do CMS 

 

 

 

A definir 

 

 

 

Fevereiro 

de 2021 

20. Participação na 

Obra de Bernardo 

Santareno “O 

Bailarino”  

- Divulgar o Ensino da Música 
e da Dança Contemporânea 
através da participação de 
Professores e Alunos do CMS 
numa peça levada a cena no 
âmbito do Centenário do 
nascimento de Bernardo 
Santareno 

Centro Dramático 

Bernardo 

Santareno 

CMS – Professores e 

Alunos de Música e 

Dança 

Contemporânea 

Teatro Sá da 

Bandeira 

 

Centro Cultural 

do Cartaxo 

19 e 20 de 

fevereiro 

 

 

A determinar 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

21. Workshop de 

Técnica II- Viola 

Dedilhada 

- Facultar exercícios 
específicos para o 
desenvolvimento técnico da 
viola dedilhada 

Professor João 

Barreiro 

Alunos internos e 

externos de viola 

dedilhada 

CMS Março de 

2021 

22. Audição das Classes 

Infantis do 

Conservatório 

 

- Apresentar o trabalho 
desenvolvido durante o 
segundo período do ano letivo  

- Promover oportunidades de 
performance aos alunos do 
CMS 

 

Professores e 

alunos das classes 

infantis do CMS 

A definir Março de 

2021 

23. Palestra – 

Departamento de 

Dança 

- Complemento pedagógico 
para a formação dos alunos 
de Dança 

- Oportunidade de conhecer o 
percurso artístico de grandes 
bailarinas internacionais 

Professor de Dança 

Contemporânea, 

Juan Seller 

Professora 

convidada Birte 

Lundwall (prima 

bailarina do Ballet 

Gulbenkian) 

Alunos das Classes 

de Ballet e Dança 

Contemporânea e 

Alunos Externos 

CMS Março de 

2021 

24. Missa de S.José - Projeto musical em paceria 
com a Shcola Cantorum da 
Catedral de Santarém que 
visa a participação de alunos 
do CMS na Missa de S.José 

Professores e 

alunos do CMS 

Igreja da 

Catedral de 

Santarém 

Março de 

2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

 25. I Semana do Piano 

de Santarém 

 

 

- Oferecer a alunos internos e 
externos de Piano, Órgão e 
Acordeão a oportunidade de 
frequentar diversas 
atividades, tais como: 
Workshops, Concursos, 
Espetáculos, Concertos, entre 
outras;  

- Enriquecer a aprendizagem 
com experiências apelativas e 
extracurriculares 

Professores e 

alunos do CMS, 

músicos convidados 

e alunos e 

professores 

externos  

A aguardar 

confirmação 

Março de 

2021 

26. Masterclass para os 

Instrumentos de corda 

friccionadas 

 

- Visa oferecer um importante 
complemento ao Ensino das 
Classes deste Departamento, 
proporcionando aos alunos 
internos e externos uma 
experiência enriquecedora 
com professores convidados 
de renome nacional ou 
internacional. Os 
instrumentos a incluir são: 
violino, violeta, violoncelo e 
contrabaixo 

 

Músicos e 

instrumentistas 

convidados, alunos 

externos e alunos 

internos do CMS 

 

CMS Março de 

2021 

27. Concerto 

Homenagem ao 

professor Acácio 

Rezende 

- Proporcionar o merecido 
reconhecimento ao professor 
Acácio Rezende que lecionou 
no CMS durante 35 anos, isto 
é, desde a fundação desta 
Instituição; 

- Convívio e Concerto por 
alunos e ex-alunos do 
professor Acácio, bem como 
colegas docentes. 

Professores de 

Viola Dedilhada do 

CMS e alunos e ex-

alunos do CMS 

A definir Março de 

2021 

28. 3ª Edição 

Scalaflauta  

 

- Enriquecer as 
aprendizagens dos alunos de 
flauta transversal 

- Motivar os Alunos de Flauta 
Transversal a apresentar o 
seu trabalho a um professor 
externo 

Professora e 

flautista Anabela 

Malarranha 

Alunos internos e 

externos 

CMS  

Março de 

2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

29. Workshop I 

“Compreendendo as 

Cifras” 

- Proporcionar ferramentas 
aos guitarristas a fim de 
compreender e utilizar as 
cifras musicais 

Professor Sérgio 

Marques 

 

Alunos internos e 

externos de viola 

dedilhada 

CMS Março de 

2021 

30. Workshop 

“Eletroacústico por um 

dia”. 

- Esta iniciativa inovadora 
pretende divulgar o trabalho 
desenvolvido ao nível da 
música eletroacústica, 
enriquecendo a 
aprendizagem musical dos 
alunos de uma forma mais 
especializada através da 
experiência com o som e com 
a música eletrónica.   

- Os alunos terão a 
oportunidade de realizar 
experiências com material de 
eletroacústica que será 
facilitada pela Associação 
DME 

Professor Philippe 

Trovão 

Alunos do CMS e 

alunos externos   

Um professor da 

Associação Dias da 

Música 

Eletroacústica 

(DME)  

Conservatório 

de Música de 

Santarém 

Março de 

2021 

31. Intercâmbio com o 

Conservatório Orfeão 

de Leiria 

- Realização de um concerto 
conjunto com os ensembles de 
flautas de ambos os 
Conservatórios 

- Promover experiências 
musicais diversificadas e 
enriquecedoras 

Ensemble de flautas 

do CMS 

 

Ensemble de 

Flautas do Orfeão 

de Leiria 

CMS e Orfeão de 

Leiria 

Abril de 2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

32. “O espaço que 

habitamos” – 

Coreografia e 

Composição Musical 

- Noção de consciência do 
corpo, do próprio 
instrumento e do espaço 

- Criação em simultâneo de 
uma coreografia e 
composição musical 

- Interação entre coreógrafos, 
compositores, músicos e 
dançarinos 

Músicos externos 

Professores e 

alunos de Música e 

de Canto do CMS 

CMS Abril de 2021 

33. Comemoração do 

Dia Internacional do 

Jazz: Workshop 

 

 

- Complementar a formação e 
currículo clássicos do CMS 
com uma componente 
jazzística 

- Alargar o conhecimento e a 
experiência a outros géneros 
musicais 

Músico convidado 

Pedro Madaleno 

Professores, Alunos 

internos e externos 

CMS Abril de 2021 

34. Espetáculo 

Comemorativo do Dia 

Mundial da Dança 

 

- Divulgar o trabalho do 
Departamento de Dança 
(Ballet e Dança 
Contemporânea) junto da 
Comunidade 

- Prática da dança em espaços 
menos convencionais 

Professores do 

Departamento de 

Dança 

Professores dos 

Departamentos de 

Instrumento 

Alunos internos 

Largo do 

Seminário 

Abril de 2021 

35. Visita de estudo ao 

Teatro Nacional de S. 

Carlos 

- Dar a conhecer aos nossos 
alunos o trabalho de músicos 
profissionais numa 
Instituição de renome 
Nacional e Internacional 

- Alargar o conhecimento e o 
contacto com a música e 
instrumentistas/cantores 

Alunos e 

professores do CMS 

Lisboa Abril de 2021 

36. Workshop I 

“Guitarristas e 

Compositores” 

- Proporcionar e orientar a 
composição de pequenas 
melodias na viola dedilhada 

Professor Sérgio 

MarquesAlunos 

internos e externos 

do CMS 

CMS Abril de 2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

37. I Ciclo de 

Masterclasses do 

Departamento de 

Teclas e Acordeão 

- Fomentar a partilha e a troca 
de experiências entre os 
professores e alunos deste 
grupo disciplinar 

- Enriquecimento pedagógico 
dos intervenientes 

Alunos internos e 

Professores do 

Departamento de 

Teclas e Acordeão 

do CMS 

CMS Abril de 2021 

38. Workshop 

“Cuidados e 

manutenção de 

Instrumentos de Sopro: 

Metais e Madeiras”.  

 

- Pretende-se demonstrar a 
importância da boa prática no 
manuseamento dos 
instrumentos de sopro (metais 
e madeira de palheta simples) 

 - Dotar os alunos de 
conhecimentos na área da 
manutenção, limpeza e 
cuidados a ter com os seus 
instrumentos 

Alunos do CMS  

Luthier Hélder Silva 

CMS  Abril de 2021 

39. V Encontro de 

Coros – Maiojovem 

- Dinamizar os Coros Jovens 
do Conservatório 

- Conviver e proporcionar 
experiências musicais com 
alunos coralistas de outras 
Instituições 

 

Alunos coralistas do 

CMS 

Alunos de outras 

Instituições 

Igreja de Santa 

Clara 

Maio de 2021 

40. Comemoração do 

Dia do Conservatório 

“II Concerto em 

Família do CMS” 

- Celebrar a data da fundação 

do CMS (17 de maio);  

- Aumentar o envolvimento 
dos colaboradores com a 
cultura e os valores do CMS e 
a notoriedade do CMS 

Professores e 

Alunos do 

Conservatório e 

respetivos 

familiares 

A definir Maio de 2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

41. Concerto de 

Professores de 

Encerramento de Ano 

Letivo 

- Partilha de momentos 
musicais entre professores do 
CMS 

- Momentos de convívio e 
trocas de experiências em 
ambiente extracurricular 

Professores do CMS A definir Junho de 2021 

42. Recital de alunos 

finalistas do Curso 

Básico de Música 

- Celebração de 
encerramento de um Ciclo de 
aprendizagem musical dos 
alunos 

Alunos finalistas do 

Curso Básico de 

Música 

A definir Maio de 2021 

43. Recital/ Exame de 

alunos finalistas do 

Curso Secundário de 

Música 

- Avaliar a prestação e a 
performance dos alunos 
finalistas com a presença de 
público 

Alunos finalistas do 

Curso Secundário 

de Música 

A definir Maio de 2021 

44. Concertos 

Didáticos - 

Demonstração dos 

Sopros nas Escolas do 

1º Ciclo (junto dos 

alunos do 4º ano das 

várias escolas do 

Concelho) 

- Divulgar a oferta de ensino 
musical ao nível dos Sopros e 
distribuir o Guia de Perguntas 
Frequentes para acesso ao 
Ensino Articulado; 

- Captar novos alunos 

Professores e 

alunos do CMS 

Escolas do 1º 

Ciclo 

Maio de 2021 

45. Masterclass de 

Viola Dedilhada 

- Visa oferecer um importante 
complemento ao Ensino das 
Classes de viola dedilhada  

- Proporcionar aos alunos 
internos e externos uma 
experiência enriquecedora 
com um professor convidado 
de renome nacional ou 
internacional. 

Alunos internos e 

externos  

Professor 

convidado 

CMS Junho de 2021 

46. Concertos 

Didáticos - 

Demonstração do 

Ensemble de Cordas 

nas Escolas do 1º Ciclo 

- Divulgar a oferta de ensino 
musical ao nível das Cordas 
friccionadas 

Professores e 

alunos do CMS 

Escolas do 1º 

Ciclo 

Junho de 2021 



 
 

30 
 

DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

47. Semana Aberta do 

Conservatório de 

Música de Santarém: 

conhecimento e 

experimentação dos 

vários instrumentos 

lecionados no 

Conservatório 

 

- Dar a conhecer os 
instrumentos lecionados no 
Conservatório 

- Oportunidade dos alunos 
candidatos conhecerem os 
professores e expor questões 
aos mesmos sobre a oferta 
curricular em vigor no CMS 

Professores do CMS 

Alunos candidatos 

ano letivo 2021/22 

CMS Junho de 2021 

48. Workshop de 

Técnica III- Viola 

Dedilhada 

- Facultar exercícios 
específicos para o 
desenvolvimento técnico da 
viola dedilhada 

Professor João 

Barreiro 

Alunos internos e 

externos de viola 

dedilhada 

CMS Junho de 2021 

49. Ateliers de música 

para crianças 

- Dar a possibilidade a 
crianças de vivenciarem 
experiências musicais de 
forma mais lúdica e cativante, 
como aprendizagem de 
canções, descoberta de 
instrumentos, construção de 
instrumentos, entre outros. 

Professores do CMS 

Crianças do pré-

escolar e do 1º Ciclo 

CMS  

Junho de 2021 

50. V Concurso 

Nacional de Acordeão 

e Guitarra Portuguesa 

de Santarém 

- Oportunidade para os 
participantes de serem 
avaliados por um júri de 
renome nacional e 
internacional; - Partilha de 
experiências 

- Demonstrar ao público-alvo 
o CMS como um centro 
relevante para estes 
instrumentos  

- Desenvolvimento de 
competências performativas 
em contexto de conc 

Alunos internos e 

externos de 

acordeão e guitarra 

portuguesa 

CMS 

 

CNEMA 

 

Casa do Brasil 

 

Junho de 2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

51. Audição das Classes 

Infantis do 

Conservatório 

- Apresentar o trabalho 
desenvolvido durante o 
terceiro período do ano letivo  

- Promover oportunidades de 
performance aos alunos do 
CMS 

 

Professores e 

alunos das classes 

infantis do CMS 

A definir Junho de 2021 

52. Audição das 

Classes de Conjunto do 

Conservatório 

- Apresentar o trabalho 
desenvolvido durante o 
terceiro período do ano letivo  

- Promover oportunidades de 
performance aos alunos do 
CMS 

Professores e 

alunos das classes 

infantis do CMS 

A definir Junho de 2021 

53. Espetáculo de 

Dança Contemporânea 

- Fomentar o 
desenvolvimento artístico dos 
alunos da Classe de Dança 
Contemporânea 

- Envolver os alunos de dança 
no processo de realização de 
um espetáculo em contexto 
de sala de um Centro Cultural 

Alunos da Classe de 

Dança 

Contemporânea do 

CMS 

Alunos e 

Professores de 

Instrumento do 

CMS 

Centro Cultural 

do Cartaxo 

Junho de 2021 

54. Sessão de 

Esclarecimento online 

sobre acesso ao Ensino 

Articulado 

- Fornecer informação sobre a 
oferta formativa do CMS no 
Regime Articulado; 

- Apresentação dos 
procedimentos de ingresso no 
Ensino Articulado; 

- Esclarecimento de dúvidas 
aos Encarregados de 
Educação; 

- Divulgação do Guia de 
Acesso ao Ensino Articulado 
FAQ´s 

Direção Pedagógica 

e Encarregados de 

Educação de Alunos 

do 4º ano, 

potenciais 

candidatos ao 

Ensino Articulado 

Evento  

online 

Junho 2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

55. Ateliers de música 

para crianças 

- Dar a possibilidade a 
crianças de vivenciarem 
experiências musicais de 
forma mais lúdica e cativante, 
como aprendizagem de 
canções, descoberta de 
instrumentos, construção de 
instrumentos, entre outros. 

- Realização de convites aos 
Alunos do CMS 
(atuais/antigos) para 
dinamização de atividades 
com docentes no âmbito de 
Ateliers durante as 
interrupções dos tempos 
letivos 

Professores do CMS 

Alunos do CMS de 

graus mais elevados 

Crianças do pré-

escolar e do 1º Ciclo 

CMS Interrupções 

letivas Natal, 

Páscoa e 

Verão 

56. Workshop II 

“Guitarristas e 

Compositores” 

- Proporcionar a composição 
de pequenas melodias na 
viola dedilhada 

Professor Sérgio 

Marques 

Alunos internos e 

externos do CMS 

CMS Julho de 2021 

57. Masterclass Sopros 

e Percussão, com 

professores 

convidados 

- Visa oferecer um importante 
complemento ao Ensino das 
Classes deste Departamento, 
proporcionando aos alunos 
internos e externos uma 
experiência enriquecedora 
com professores convidados 
de renome nacional ou 
internacional. Os 
instrumentos a incluir são: 
oboé, clarinete, saxofone, 
fagote, trompete, trompa, 
trombone e percussão. 

Professores 

convidados de 

renome nacional 

 

Alunos internos e 

externos 

 

CMS Julho de 2021  

56. Workshop II 

“Compreendendo as 

Cifras 

- Proporcionar ferramentas 
aos guitarristas a fim de 
compreender as cifras 
musicais 

Professor Sérgio 

Marques 

 

Alunos internos e 

externos de viola 

dedilhada 

CMS Julho de 2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

57. Estágio/Concerto 

de Orquestra de 

Sopros e Percussão 

- Proporcionar a prática da 
música em conjunto 

- Trabalho de preparação 
com vista ao Concerto final 

- Convívio e partilha de 
experiências entre todos os 
participantes e 
enriquecimento das 
aprendizagens dos alunos 

Maestro Residente: 

Tiago Paraíso; 

Maestro Convidado: 

Darrell Brown (a 

confirmar) 

Professores das 

Classes de Sopros e 

Percussão do CMS 

Alunos internos e 

externos 

CMS 

 

Igreja da Graça 

Julho de 2021 

58. Concerto 

Apresentação da 

Orquestra de Cordas 

- Proporcionar aos Alunos 
dos vários Cursos de Cordas a 
oportunidade de se 
apresentarem como solistas, 
em formação de ensemble ou 
em Camerata de Cordas; 

- Convívio e partilha de 

experiências entre todos os 

participantes e 

enriquecimento das 

aprendizagens dos alunos. 

Maestrina 

Residente: Profª 

Patrícia Tomé 

Professores das 

Classes de Cordas 

do CMS 

Alunos internos e 

externos 

CMS 

Igreja da 

Misericórdia 

Julho de 2021 

59. Dia do Acordeão e 

do Órgão – Órgãos 

Históricos de Santarém 

- Visita de estudo aos Órgãos 

Históricos de Santarém 

(Marvila, Misericórdia e S. 

Nicolau) 

- Audição de órgão na Igreja 

de S. Nicolau 

- Divulgação do reportório a 

solo e de conjunto dos dois 

instrumentos 

 

Alunos e 

professores das 

Classes de 

Acordeão e Órgão 

do CMS 

- Igrejas de 

Marvila, 

Misericórdia e S. 

Nicolau 

Julho de 2021 
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DESIGNAÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVOS INTERVENIENTES LOCAL DATA 

PREVISTA 

60. Intercâmbio da 

Classe de Dança 

Contemporânea do 

Conservatório com a 

“Dublin Youth Dance 

Company” – Ida à 

Irlanda 

- Visa reunir jovens bailarinos 
numa partilha de 
experiências e 
enriquecimento através da 
dança< 

- Oferecer oportunidades 
para assistirem a espetáculos  

- Participação nos 
masterclasses   

- Desenvolvimento artístico 

Prof. Juan Maria 

Seller (CMS), Prof. 

Mariam Ribon 

(DYDC) 

Alunos da Classe de 

Dança 

Contemporânea do 

CMS 

Dublin Youth 

Dance Company 

– Irlanda  

Julho de 2021 

 

 

 

 

61. Workshops Abertos 

de Instrumento, Ballet 

e Dança 

Contemporânea para 

Jovens e Adultos 

- Estreitar a ligação entre a 
escola e a comunidade 
escolar, dando a conhecer a 
oferta formativa existente no 
CMS 

-Divulgar a prática das aulas 
em Regime de Curso Livre de 
Instrumento/ Dança, através 
de aulas gratuitas junto de 
alunos potenciais. 

Professores do CMS 

Publico em Geral 

Conservatório 

de Música de 

Santarém 

Junho/ Julho 

2021 

62. Programa de Dança 

Maria Beatriz 

Martinho 

- Desenvolver um ensino 
completo, dirigido a maiores 
de 10 anos de idade, que 
desejam fazer da dança uma 
ferramenta para o seu futuro 
profissional; 

- Conhecer o corpo e das suas 
capacidades gerindo a técnica 
e a emoção, visando aprender 
a expressar, a comunicar e a 
dominar a linguagem 
corporal. 

Professor de Dança 

Contemporânea 

Conservatório 

de Música de 

Santarém 

Ao longo do 

ano letivo 
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63. Projeto de Criação 

Curso Profissional de 

Interprete de Dança 

Contemporânea 

- Possibilitar aos 
participantes uma oferta 
formativa completa e 
diversificada, de dupla 
certificação – escolar e 
profissional (equivalência ao 
12º ano e título profissional) 

- Dotar os participantes de 
instrumentos que lhes 
permitam: comunicar e 
expressar-se através da 
movimentação e controlo 
corporal, executando 
esquemas coreográficos de 
dança contemporânea, 
enquanto manifestação 
artística, com base na 
sensibilidade estética, 
consciência crítica e 
autocrítica nos mais diversos 
contextos, em estúdio ou em 
espetáculos, bem como 
participar na criação e 
produção coreográfica, 
através da análise e reflexão 
dos processos e produtos 
criativos. 

CMS 

IEFP 

A determinar Abril/maio 

2021 

ou  

setembro 

2021 

Tabela 9 – Atividades Curriculares e Extracurriculares a desenvolver ao longo do Ano Letivo 

Observações: Para além das atividades apresentadas serão apresentadas ao longo de todo o ano letivo Audições 

de Classe, a divulgar oportunamente. 
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 PARTE VII 

MEDIDAS E INSTRUMENTOS DE MELHORIA  

Apresentam-se na Tabela 9 algumas medidas a implementar para a melhoria do 

funcionamento interno do CMS. 

Medidas implementadas/ a 

implementar 

Objetivos  

Suporte 

Estado 

de 

Concretização 

1. Banco de Livros - Desenvolver o sentido de 
partilha e solidariedade social; 
- Promover a reutilização dos 
manuais escolares de 
Formação Musical e o respeito 
pelo livro;  
- Diminuir os custos de 
aquisição de manuais escolares 
por parte das famílias; 
- Incentivar boas práticas de 
proteção e educação 
ambiental. 

Regulamento do 

Banco de Livros 

Operacional  

(1º entrega de 

livros 

reutilizados de 

Formação 

Musical aos 

alunos em 

outubro de 2020) 

2. Publicação de Newsletter 

Mensal 

- Divulgação das Atividades do 
CMS junto da Comunidade 
Escolar; 
- Fortalecimento da imagem 
Institucional do CMS. 

Papel, Site 

Institucional do 

CMS e e-mails de 

distribuição 

Operacional 

Edição nº 13- 

novembro 2020 

3. Implementação de Sistema 

de Gestão e Avaliação de 

Desempenho (SGAD) 

- Alinhamento das práticas dos 
colaboradores com a Missão 
do CMS; 
- Reflexão sobre 
oportunidades de melhoria e 
implementação de medidas de 
melhoria do desempenho; 
- Diagnóstico de necessidades 
de formação e implementação 
de Plano de Desenvolvimento 
Individual. 

Regulamento do 

SGAD; 

Formação sobre o 

SGAD 

Em Projeto 

Piloto  

4. Sistema de Gestão da 

Formação 

- Conceber e implementar 

Plano de Formação de acordo 

com as necessidades 

diagnosticadas; 

- Promover a melhoria das 

competências, do desempenho 

e o aumento de 

comprometimento dos 

Colaboradores com o CMS. 

Procedimentos de 
Diagnóstico de 

Necessidades de 
Formação; Plano de 
Formação; Dossiers 

Técnico 
Pedagógicos; 

Sistema de 
Avaliação da 

Formação. 

Em Execução 
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Medidas implementadas/ a 

implementar 

Objetivos  

Suporte 

Estado 

de 

Concretização 

5.  Realização de Ação de 

Formação sobre a utilização 

da Plataforma MUSA para a 

Direção Pedagógica 

- Habilitar à utilização da 

Plataforma Musa visando a 

facilitação do acesso à 

informação e a melhoria dos 

processos de tomada de 

decisão. 

Formação Online Dezembro de 

2020 

6. Realização de Ação de 

Formação em Liderança, 

Gestão e Motivação de 

Equipas para Colaboradores 

do CMS com 

responsabilidades de 

Coordenação 

- Desenvolver as competências 

de liderança e potenciar a 

capacidade de trabalhar em 

equipa;  

- Reconhecer as 

especificidades e os aspetos 

essenciais para o sucesso no 

trabalho em equipa. 

- Mobilizar ativamente o 

potencial único de cada 

profissional, de forma a 

contribuir para a excelência no 

trabalho em equipa. 

Referencial da 

UFCD 9761 – 

Liderança, Gestão e 

Motivação de 

Equipas 

Inicio até 

dezembro de 

2020 

7. Realização de Ação de 

Formação em Intervenção 

Pedagógica com crianças e 

Jovens com NEE’s para 

Docentes do CMS  

-  Dotar os participantes de 

competências que lhes 

permitam saber intervir e 

promover o desenvolvimento 

artístico e musical de crianças e 

jovens com necessidades 

educativas especiais. 

- Apoiar a Intervenção 

pedagógica com crianças e 

jovens com NEE. 

Referencial da 

UFCD 9647 –

Intervenção 

Pedagógica com 

crianças e Jovens 

com NEE’s  

Inicio até 

dezembro de 

2020 

8. Realização de Ação de 

Formação em Primeiros 

Socorros 

-   Esta ação pretende dotar os 

participantes de competências 

que lhes permitam prestar a 

primeira assistência a vítimas 

de acidente ou de doença 

súbita, até à chegada dos meios 

de socorro; - Identificar os 

diferentes tipos de acidentes. 

Reconhecer a importância da 

prevenção de acidentes e de 

doenças profissionais. 

Referencial da 

UFCD 3564 – 

Primeiros Socorros 

A determinar 



 
 

38 
 

Medidas implementadas/ a 

implementar 

Objetivos  

Suporte 

Estado 

de 

Concretização 

9. Realização de Ação de 

Formação “VOZ- 

Articulação, dicção, projeção 

e entoação” 

Esta ação pretende dotar os 

formandos de competências 

que lhes permitam reconhecer 

a voz como um instrumento de 

trabalho, melhorar a suas 

habilidades de comunicação e 

reconhecer o impacto da voz 

no relacionamento 

interpessoal. 

Referencial da 

UFCD 9647 – VOZ- 

Articulação, 

dicção, projeção e 

entoação 

Até dezembro 

2020 

10. Avaliação dos Índices de 

Satisfação  

- Diagnosticar oportunidades 

de melhoria; 

- Implementar medidas 

especificas para aumentar a 

satisfação;  

Inquéritos de 

Satisfação 

Junho  

11. Gestão e Dinamização das 

Redes Sociais 

- Aumentar a notoriedade e 
divulgar as atividades do CMS; 
- Ser um canal de comunicação 
com os membros da 
Comunidade Escolar; 
- Criar uma crescente 
comunidade de seguidores; 
- Educação/ formação de 
Público através da divulgação 
de conteúdos; 
- Facilitar o acesso às 
atividades promovidas pelo 
CMS através da gestão do canal 
de Youtube do CMS. 

Facebook 

Instagram 

Youtube 

Operacional 

12. Atribuição de Bolsa de 

Estudo por Mérito 

“Professora Leonor Leitão 

Cadete” 

- Possibilitar aos alunos mais 

carenciados a possibilidade de 

prosseguirem os estudos de 

música; 

- Minimizar a probabilidade de 

abandono do ensino 

especializado da música por 

fatores económicos; 

- Reconhecer a dedicação, o 

trabalho, o empenho, a 

perseverança e a excelência 

escolares. 

Regulamento de 

atribuição de Bolsa 

de Estudo 

II Edição da 

Bolsa 
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Medidas implementadas/ a 

implementar 

Objetivos  

Suporte 

Estado 

de 

Concretização 

13. Fomentar a utilização da 

“Caderneta Escolar Digital do 

Aluno” (via Área Reservada 

do Aluno)  

- Facilitar a Comunicação e o 

envolvimento entre os 

Alunos/Encarregados de 

Educação e o CMS; 

- Fomentar a responsabilização 

dos vários intervenientes; 

- Reduzir procedimentos 

administrativos.  

Site Institucional 

do CMS – Software 

MUSA 

Operacional 

 

14. Constituição de um Grupo 

de Trabalho no âmbito da 

Responsabilidade Social do 

CMS/ Ações de Voluntariado 

- Aumentar o envolvimento dos 

Alunos com o CMS e a 

Comunidade envolvente;  

- Fomentar o desenvolvimento 

pessoal, a solidariedade e o 

altruísmo; 

- Contribuir para a formação 

de cidadãos socialmente 

responsáveis. 

Participação nas 

Ações de Recolha 

de Fundos da Liga 

Portuguesa contra 

o Cancro; 

Participação nas 

campanhas do 

Banco Alimentar 

contra a fome; 

Recolha de 

brinquedos 

crianças 

carenciadas; 

Projeto de Alunos 

para animação de 

idosos 

Projeto “Farpa” em 

parceria com o HDS 

Projeto “Sons da 

Memória II” 

Em Execução 

15. Projeto de Transformação 

Digital de CMS  

-  Criação do Centro de 

Recursos Educativos – 

Biblioteca Digital visando a 

desmaterialização de 

documentos da Biblioteca do 

CMS convertendo-os em 

suporte digital.  

- Facilitar aos Professores e 

Alunos do CMS o acesso online 

a documentos e materiais 

pedagógicos relevantes à sua 

aprendizagem. 

- Garantir a qualidade da 

aprendizagem realizada em 

contexto de aulas não 

presenciais através de meios 

tecnológicos alternativos 

(realidade aumentada e 

realidade virtual) 

Plano Estratégico 

de Restruturação 

Digital do CMS 

- Candidatura a 

Financiamento via 

FIS – Fundo de 

Inovação Social  

Em execução 
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Tabela 10 –Medidas e Instrumentos de melhoria implementados/ a implementar no Ano Letivo . 

 

Medidas implementadas/ a 

implementar 

 

Objetivos 

 

Suporte 

Estado 

de 

Concretização 

16. Aquisição de Computador 

Portátil 

- Fazer face às necessidades do 

corpo docente em assegurar 

aulas online em virtude da 

pandemia 

PC Realizado 

 

17. Aquisição de 1 Fagote - Suportar a nova oferta 

formativa do CMS – Aulas de 

Fagote 

Fagote Realizado 

18. Aquisição de 1 Trompa - Suportar a nova oferta 

formativa do CMS – Aulas de 

Trompa 

Trompa Realizado 

19. Aquisição de 2 

Contrabaixos 

- Suportar a nova oferta 

formativa do CMS – Aulas de 

Contrabaixo 

2 Contrabaixos ½ 

 

Realizado 

20. Aquisição de 4 Teclados - Apoiar no funcionamento das 

classes de instrumento 

conjunto; 

- Garantir condições de 

segurança aos alunos no 

contexto de Covid 19 

 Realizado 

21. Realização de Plano de 

Contingência 

- Garantir o cumprimento das 

Orientações da DGS; 

- Garantir condições de 

segurança para o normal 

funcionamento das atividades 

do Conservatório, a todos os 

utilizadores da Escola 

Plano de 

Contingência 

Realizado 

22. Aquisição de 

Equipamentos de Proteção 

Coletiva/ Higienização – 

Covid 19 

- Garantir o cumprimento das 

Orientações da DGS; 

- Garantir condições de 

segurança para o normal 

funcionamento das atividades 

do Conservatório, a todos os 

utilizadores da Escola 

- Tapete 

Higienizador; 

-Frascos de SABA 

em gel; 

- Máscaras 

Cirúrgicas; 

- Toalhetes 

desinfetantes; 

- Desinfetante de 

superfícies; 

- Termómetro de 

infravermelhos 

Realizado 

23. Desdobramento de 

Turmas, em virtude do 

contexto de pandemia 

- Reduzir o número de alunos 

por turma de Classe de 

Conjunto, para reduzir o risco 

de contágio 

Plano de 

Contingência 

Realizado 

 

 

24. Operacionalização de 

Aulas Online para Alunos 

que se encontram em 

confinamento/isolamento 

profilático 

- Garantir a continuidade do 

processo educativo dos Alunos 

que não podem frequentar as 

aulas presenciais. 

Plataforma Teams 

da Microsoft 

Em 

funcionamento 
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PARTE VIII  

PREVISÃO ORÇAMENTAL 

 

 

Na sequência do determinado na legislação em vigor, dos Estatutos da 

Cooperativa e como tem sido tradição deste Conservatório, apresenta-se o 

Orçamento Previsional para o ano letivo 2020/2021 em conjunto com o Plano de 

Ação. Este orçamento permitirá a todos os envolvidos conhecer as metas e os 

objetivos para o ano 2020/2021. 

Trata-se de um documento que constitui a expressão da previsão da vida 

financeira do Conservatório, contemplada nas receitas, despesas e meios 

financeiros. A elaboração do orçamento permite analisar as diferentes variáveis 

de gestão da organização para que seja possível garantir a tomada de decisão com 

um ainda maior rigor, qualidade, eficácia e eficiência.  

Neste sentido, este orçamento assenta numa previsão de rendimentos e gastos que 

ocorrerão no ano letivo 2020/2021, tendo por base informações históricas, 

nomeadamente, balancetes, demonstrações de resultados e extratos de 

fornecedores e estimativas futuras. Assim, o objetivo principal é acompanhar o 

desempenho da Escola, possibilitando que em caso de eventual desvio do 

planeado, tal desvio possa ser analisado e controlado da forma mais adequada. 

Outro objetivo é fornecer informação aos demais interessados além dos Órgão de 

Gestão, como sendo, cooperadores e parceiros. 

 

RECEITAS 

Prestação de Serviços 

O Conservatório através do desenvolvimento da sua atividade de ensino artístico 

obtém receitas internamente, através de matrículas, mensalidades e taxas de 

seguro cobradas aos alunos autofinanciados. Prevê-se que total destas receitas 

ascendam a 148 445,64€, correspondendo a 23,80 % da receita total. 
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Ensino Oficial 

 Básico Supletivo - do 1º ao 5º grau 

 Secundário Supletivo – do 6º ao 8º grau 

Pré-Iniciação Musical 

Cursos livres 

Dança e Ballet 

Orquestra e Coros 

Outras atividades 

 Concertos, Espetáculos e outros eventos 

 Workshops 

 Aluguer de instrumentos e Fotocópias 

 

 Subsídios à exploração 

A principal fonte de rendimento da entidade é o subsídio concedido pelo 

Ministério da Educação, através do Contrato Patrocínio, para os alunos do 

articulado básico e secundário e preparatório, no valor de 456 921€.  

O Município de Santarém, preocupado em fomentar e desenvolver os valores 

artísticos e culturais da região, concede um subsídio anual no valor de 18 

130,00€.  

O valor orçamentado para subsídios à exploração corresponde a 76,19% do 

valor orçamentado total. 
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GASTOS 

Fornecimentos e Serviços Externos 

Para garantir a realização da sua atividade a entidade recorre a vários 

fornecimentos e serviços externos. Nestas despesas correntes incluem-se os 

gastos em serviços especializados, em materiais, em energia e fluidos, em 

deslocações, estadas e transportes e ainda a uma série de outros serviços 

correntes. Prevê-se que estes gastos ascendam a 92 670,92€, representando 

cerca de 12,05% dos gastos totais. O principal gasto da entidade está 

relacionado com serviços especializados, nomeadamente, honorários de 

novos docentes, docentes não efetivos e de professores convidados para a 

realização de workshops, masterclasses, formações e concertos, no âmbito do 

nosso plano de atividades e projeto educativo. 

Figura 6 – Análise Gráfica do Orçamento Fornecimentos e Serviços Externos Ano Letivo 2020/2021 

Gastos com Pessoal 

O Conservatório conta atualmente com 39 colaboradores contratados, sendo 

33 docentes e 6 não docentes.  
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A nível de gastos com pessoal prevê-se um gasto total de 

673 062,75€, subdividindo-se da seguinte forma: 

     

Figura 7- Orçamento Gastos com Pessoal Ano Letivo 2020/2021  

Os gastos com pessoal correspondem a 87,56% do gasto total 

orçamentado.  

 

RESULTADO ORÇAMENTAL PREVISIONAL 

Pela análise do orçamento prevê-se um resultado líquido de -142 137,03€.  

A situação de pandemia vivida trouxe consequências marcantes na gestão 

financeira do Conservatório: desde logo, pela redução significativa do 

número de matrículas e respetivo impacto em termos de rendimento obtido; 

por outro lado, apesar de todos os esforços para reduzir os gastos, as questões 

de segurança e prevenção de contágios, fizeram com que a intenção de fundir, 

nos Agrupamentos, as Classes de Conjunto de turmas com poucos alunos, se 

tornasse praticamente impossível de concretizar. Para agudizar a situação, 

existiram turmas que, pelo seu elevado número de alunos. tiveram que sofrer 

um desdobramento, com a decorrente duplicação de pagamento de 

honorários, utilização de salas e demais recursos inerentes à atividade 

docente. 

Gastos com Pessoal Docente Orçamento %

Vencimento 433 454,00 €                                                                        64,40%
Subsídio de alimentação 14 245,00 €                                                                          2,12%
Segurança Social 102 945,33 €                                                                        15,30%
Caixa Geral de Aposentações 12 009,76 €                                                                          1,78%
Seguro 3 360,00 €                                                                            0,50%

Total 566 014,09 €                                                                        84,10%
Gastos com Pessoal não Docente Orçamento %

Vencimento 80 136,00 €                                                                          11,91%
Subsídio de alimentação 7 079,00 €                                                                            1,05%
Segurança Social 19 032,30 €                                                                          2,83%
Seguro 801,36 €                                                                                0,12%

Total 107 048,66 €                                                                        15,90%

Total 673 062,75 €                                                                        100,00%
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A nível de liquidez, o Conservatório conseguirá com as reservas 

que possui e com as mensalidades pagas pelos alunos, fazer face aos seus 

compromissos.  

Resultado orçamental previsional ano letivo 2020/2021 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Resultado Previsional Ano letivo 2020/2021 
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Conta Orçamento

62 Fornecimento e Serviços Externos 92 670,92 €   

55 583,00 €   
Trabalhos Especializados 4 595,00 €     

Afinações de Pianos 1 800,00 €     

Contabilidade 2 795,00 €     

Publicidade e Propaganda 5 200,00 €     
Vigilância e Segurança 540,00 €        

Honorários 43 048,00 €   
Independentes(Professores e Workshops e etc) 39 520,00 €   

Outros (Advogados) 3 528,00 €     

Conservação e Reparação 2 200,00 €     

Materiais 8 356,00 €     
Material Informático e Tecnológico 1 500,00 €     

Instrumentos Musicais, Partituras e etc.. 5 256,00 €     
Material de escritório 1 100,00 €     

Artigos para oferta 500,00 €        

1 480,00 €     
Almoços de convidados 1 050,00 €     
Estadas de convidados 430,00 €        

Transporte em Viatura Própria -  €              

7 467,60 €     
Eletricidade 6 867,60 €     

Água 600,00 €        
Combustíveis -  €              

19 784,32 €   
Custos com Auditorios, Inscrição em Concursos 85,00 €          

Alugueres Transportes e Instrumentos 750,00 €        
Comunicações 1 140,00 €     

Seguros 2 567,64 €     
Contencioso e notariado 1 200,00 €     

Limpeza, Higiene e Conforto 11 533,68 €   
Outros Serviços - Plataforma MUSA 2 508,00 €     

63 673 062,75 € 
566 014,09 € 

Vencimento 433 454,00 € 
Subsídio de alimentação 14 245,00 €   

Segurança Social 102 945,33 € 
Caixa Geral de Aposentações 12 009,76 €   

Seguro 3 360,00 €     

107 048,66 € 
Vencimento 80 136,00 €   

Subsídio de alimentação 7 079,00 €     
Segurança Social 19 032,30 €   

Seguro 801,36 €        

68 2 900,00 €     
Impostos 300,00 €        

Juros Emprestimos Bancarios -  €              
Outros Custos extraordinários - Covid 19 2 600,00 €     

768 633,67 € 

Serviços Especializados

ORÇAMENTO PREVISIONAL
Ano Letivo 2020/2021

Gastos com Pessoal

Rubrica

GASTOS

Energia e Fluidos

Serviços Diversos

Total dos Gastos

Outros gastos e perdas

Gastos com Pessoal Docente

Gastos com Pessoal não Docente

Deslocações e Estadas
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Tabela 11- Orçamento Previsional Ano letivo 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conta Orçamento

72 Prestação de Serviços 151 445,64 €         

129 305,64 €         

11 340,00 €           
10 800,00 €           

75 475 051,00 €         
456 921,00 €         
18 130,00 €           

626 496,64 €         

142 137,03 €-         

Municipio de Santarém

Subsídios á exploração

Concertos,Workshops e outros 

Total dos Rendimentos

Resultado Previsional do período

DGEstE (Contrato Patrocínio)

ORÇAMENTO PREVISIONAL
Ano 2021

Rubrica

RENDIMENTOS

Mensalidades 

Matrículas/Renovações 2021/2022
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PARTE IX 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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PARTE X 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de atividades elencadas no presente documento espelha a aposta 

estratégica da Direção, coadjuvada de forma supletiva e empenhada pela Direção 

Pedagógica, na valorização das iniciativas conjuntas dos Professores do 

Conservatório, conjugando as atividades letivas e extralectivas de forma sustentada. 

Reconhecendo a necessidade de conciliar o equilíbrio financeiro da cooperativa com 

as exigências de qualidade pedagógica, com base no foco individual do Corpo 

Docente e na interdisciplinaridade e complementaridade entre Departamentos 

Curriculares nas ações extralectivas (privilegiando a globalidade dos seus membros), 

o presente plano reflete a avaliação prévia do impacto económico-financeiro 

conjugado com o valor artístico das ações apresentadas. 

Nem todas as propostas apresentadas pelos departamentos passaram nesta 

avaliação, mas tal não retira mérito aos proponentes, desejando-se que as ações 

colaborativas entre os diversos departamentos se traduzam em retorno no plano 

simbólico através da valorização da imagem do Conservatório perante os 

cooperadores e a comunidade envolvente.     

 

 

 

 

 

 

 


