
 

 
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – ANO LETIVO 2022-2023 1º Semestre 
 
 
 

 

Data 
 

Tema 
 

Descrição / Objetivos 
 

Recursos humanos 
 

Local da atuação 

 
 
 

 
     OUTUBRO 

 

Concertos e Audições de Classe “Todas as Quartas” Apresentação do trabalho realizado nas classes 

de instrumento e de música de câmara. Todas as 4ª de cada mês. 

Alunos das classes 

de instrumento 

 

Auditório do CMDD 

 

 
Concerto de Professores Concerto de apresentação aos novos alunos de iniciação musical 

e 1ºgrau. 
Professores das várias 

classes 

 

 
Auditório do CMDD 

 
 
 
 
 

   NOVEMBRO 

 
Audições de Classe 

Apresentação do trabalho realizado nas classes de instrumento e de 

música de câmara. 

Alunos das classes 

de instrumento 

 
Auditório do CMDD 

 

Audição coletiva 
 

Mostra do trabalho realizado nas diferentes classes de Instrumento 
 

Vários 

 
Auditório do CMDD 

 
Jam Session 

Dinamizar a realização de uma Jam Session mensal com datas a 
definir. Alternar-se-á o dia da semana para que participantes com 

disponibilidades diferentes possam estar presentes 

HI, entrada livre, aberta 
a quem quiser 

participar 

 
Auditório do CMDD 

 

Masterclass de Guitarra 
Masterclass de Guitarra dirigida aos alunos da classe de guitarra 

do CMDD orientada pelos professores guitarra. Alunos de Guitarra Auditório do CMDD 



Data Tema Descrição / Objetivos Recursos humanos Local da atuação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   DEZEMBRO 

 

Concerto dos Animais 
Audição temática onde os alunos da classe de piano irão interpretar 

peças alusivas ao animais 
Alunos de Iniciação  e 

do 1º ao 3º grau         

 

Auditório do CMDD 

 

Audição Coletiva 

 

Mostra do trabalho realizado nas diferentes classes de Instrumento 
 

Vários 
 

Auditório do CMDD 

Audições de Classe Apresentação do trabalho realizado nas classes de instrumento e de 

música de câmara. 

Alunos das classes de 

instrumento 
Auditório do CMDD 

 

Concerto de Natal 
 

Comemoração da data em concerto, partilhado com a comunidade. 
Classes de Conjunto 

 
Igreja do Mosteiro D. 

Dinis 

 
 

Jam Session 

 

Dinamizar a realização de uma Jam Session mensal com datas a 
definir. Alternar-se-á o dia da semana para que participantes com 

disponibilidades diferentes possam estar presentes 

 
HI, entrada livre, aberta 
a quem quiser participar 

 
 

Auditório do CMDD 

 

Apresentação coral 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido com o coro do 5º ano da 
Escola António Gedeão sob a direção do Prof. Bruno Campos Coro do 5ºA da escola 

António Gedeão 
Auditório CMDD 

 

Festa de Natal da Escola António 
Gedeão 

 

Apresentação do trabalho desenvolvido com o coro do 6º, 8º e 9º 
anos da 

Escola António Gedeão sob a direção do Prof. Pedro Casanova 

Coro do 6º, 8º e 9º anos 
da escola António 

Gedeão 

Escola António Gedeão 

 

Apresentação coral 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido com o coro do 5º e 6ºL da 
Escola Vasco Santana sob a direção do Prof. Pedro Ferreira. 

Coro do 5º e 6ºL da 

Escola Vasco Santana 
Auditório CMDD 

 
 

JANEIRO 

Concerto de Ano Novo Mostra do trabalho realizado no 1º semestre – Concerto realizado 

em colaboração com a comunidade (Câmara Municipal de Odivelas) 
Várias Classes de 

Conjunto 
Auditório do Mosteiro 

D. Dinis 

Audições de Classe Apresentação do trabalho realizado nas classes de instrumento e de 

música de câmara. 

Alunos das várias classes 
de instrumento 

Auditório do CMDD 

 

Viagem ao Barroco Audição temática onde os alunos da classe de piano irão 
interpretar peças do período Barroco acompanhando uma 

encenação cénica. 

Iniciação e todos os graus 
de ensino Auditório do CMDD 

 

 

Apresentação coral 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido com o coro do 7º ano da 
Escola António Gedeão sob a direção do Prof. Armando Lourenço 

Coro do 7º ano da escola 
António Gedeão 

Auditório CMDD 

 

Curso de Aperfeiçoamento - Sopros 

 

Masterclass de Sopros dirigida a alunos internos e externos 
de sopros orientada por professores convidados. 

Alunos de Sopros Auditório do CMDD 



 

Aula Aberta – Dança Apresentação de uma aula aos Encarregados de Educação.  Classe de Dança Auditório do CMDD 
 

Audição Coletiva Mostra do trabalho realizado nas diferentes classes de 
Instrumento 

Vários Auditório do CMDD 



2º Semestre 
 
 
 

Data Tema Descrição / Objetivos Recursos humanos Local da atuação 

 
 
 
 
 
 
 

FEVEREIRO 

Audições de Classe Apresentação do trabalho realizado nas classes de instrumento e de 

música de câmara. 

Alunos das várias 

classes de instrumento Auditório do CMDD 

Audição Coletiva Mostra do trabalho realizado nas diferentes classes de 
Instrumento 

Vários Auditório do CMDD 

 
 

Jam Session 
Dinamizar a realização de uma Jam Session mensal com datas a 
definir. Alternar-se-á o dia da semana para que participantes com 

disponibilidades diferentes possam estar presentes 

HI, entrada livre, aberta 
a quem quiser 

participar 

 
Auditório do CMDD 

 
 
 
 
 
 

MARÇO 

 
Audições de Classe Apresentação do trabalho realizado nas classes de instrumento e de 

música de câmara. 

Alunos das várias 

classes de instrumento 

 
Auditório do CMDD 

 
Jam Session 

Dinamizar a realização de uma Jam Session mensal com datas a 
definir. Alternar-se-á o dia da semana para que participantes com 

disponibilidades diferentes possam estar presentes 

HI, entrada livre, aberta 
a quem quiser 

participar 
Auditório do CMDD 

Semana Aberta 

Promover a interdisciplinaridade e a cooperação pedagógica entre 
docentes, estimulando a apresentação de trabalho a livel 

performativo entre alunos e divulgação da diversidade de materiais 
musicais. 

Comunidade Escolar CMDD 

Momentos do Imaginário 
Audição temática onde os alunos da classe de piano apresentam 
uma história acompanhada de desenhos representados em power 

point enquanto executam uma obra alusiva ao tema da história. 

Alunos de Iniciação da 
classe de piano 

Auditório do CMDD 

Masterclass de Guitarra 
Masterclass de Guitarra dirigida aos alunos da classe de guitarra 

do CMDD orientada pelos professores guitarra. Alunos de Guitarra Auditório do CMDD 

3º Concurso de Percussão Inter-
escolas 

Concurso organizado pelo Conservatório de Alhandra onde os 
alunos das duas escolas apresentaram o trabalho desenvolvido ao 

longo do ano e competirão entre eles. 

Alunos da classe de 
Percussão do CMDD 
e do Conservatório de 

Alhandra 

Conservatório de Alhandra 

Audição Coletiva Mostra do trabalho realizado nas diferentes classes de Instrumento Vários Auditório do CMDD 



Data                Tema Descrição / Objetivos 
Recursos 
humanos 

Local da atuação 

 
 
 
 
 

ABRIL 

Concurso Interno de Sopros 
Concurso interno dirigido a todos os alunos de sopros com concerto 

de laureados no final do evento. 
Alunos da classe de 

sopros do CMDD 
Auditório do CMDD 

Audições de Classe 
Apresentação do trabalho realizado nas classes de instrumento e de 

música de câmara. 

Alunos das várias 
classes de 
instrumento 

Auditório do CMDD 

Audição Coletiva Mostra do trabalho realizado nas diferentes classes de Instrumento. Vários Auditório do CMDD 

Intercâmbio de Guitarras    

 

Concerto de Páscoa 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido pelo coro de câmara 
sob a direção do Prof. Humberto Castanheira 

Coro de Câmara Auditório CMDD 

Workshop de Músicas do Mundo 
Workshop de cordas orientado pela violinista Marian Yanchyk 

direcionado a todos os alunos de cordas do CMDD. 

Alunos das classes de 
cordas Auditório do CMDD 

 
 

Jam Session 

 

Dinamizar a realização de uma Jam Session mensal com datas a 
definir. Alternar-se-á o dia da semana para que participantes com 

disponibilidades diferentes possam estar presentes 

 
HI, entrada livre, aberta 
a quem quiser participar 

 
 

Auditório do CMDD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAIO 

“Concertos de Maio” 
Divulgação da música junto da comunidade – Concerto realizado em 

colaboração com a comunidade (Câmara Municipal de Odivelas) 
Orquestra e coro 

de câmara 
Igrejas do Concelho 

de Odivelas 

Audições de Classe Apresentação do trabalho realizado nas classes de instrumento e de 

música de câmara. 

Alunos das várias 
classes de 
instrumento 

Auditório do CMDD 

Audição Coletiva Mostra do trabalho realizado nas diferentes classes de Instrumento. Vários Auditório do CMDD 

Pequenos Pianistas 
Mostra do trabalho realizado durante o ano pelos alunos de piano do 

2º ciclo 
Classe de Piano Auditório do CMDD 

Projeto Classe de piano e Dança 

Apresentação em parceria entre a classe de piano e a classe de 
dança onde os alunos executam as suas obras acompanhando a 

dança 

Alunos de 
iniciação e todos 

os graus de 
ensino 

Auditório do CMDD 

Concerto dos Alunos Avançados 
Mostra do trabalho realizado durante o ano pelos alunos avançados 

da classe de piano num local de prestigio 

Alunos da classe 
de piano do 5ºao 

8º grau 
Local a definir 

 
 

Jam Session 

 
Dinamizar a realização de uma Jam Session mensal com datas a 
definir. Alternar-se-á o dia da semana para que participantes com 

disponibilidades diferentes possam estar presentes 

 

HI, entrada livre, aberta 
a quem quiser participar 

 

 
Auditório do CMDD 



 

Data Tema Descrição / Objetivos 
Recursos 
humanos 

Local da atuação 

 
 
 
 
 
 
 

 
JUNHO 

 

Apresentação coral 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido com o coro do 5º e 6ºL da 
Escola Vasco Santana sob a direção do Prof. Pedro Ferreira. 

Coro do 5º e 6ºL da 

Escola Vasco Santana 
Auditório CMDD 

 

Apresentação coral 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido com o coro do 5º ano da 
Escola António Gedeão sob a direção do Prof. Bruno Campos 

Coro do 5ºA da escola 
António Gedeão 

Auditório CMDD 

Coro Infantil – Dia da Criança 
Apresentação do Coro Infantil a toda a comunidade sob a direção 

dos professores Maria João Martins e Mário Ribeiro Alunos do Coro Infantil  Auditório do CMDD 

 

Audições de Classe Apresentação do trabalho realizado nas classes de instrumento e de 

música de câmara. 

Alunos das várias 
classes de instrumento 

 

Auditório do CMDD 

 

Apresentação coral 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido com o coro do 9º ano da 
Escola Vasco Santana sob a direção do Prof. Pedro Ferreira. 

Coro do 9º ano da 

Escola Vasco Santana 
Auditório CMDD 

Espetáculo Final 
Apresentação do trabalho interdisciplinar realizado ao longo do ano 

letivo 

Todas as classes de 
conjunto da escola 

Tivoli BBVA 

 

Concerto Coro de Câmara CMDD 
 

 

Apresentação do trabalho desenvolvido pelo coro de câmara 
sob a direção do Prof. Humberto Castanheira 

Coro de Câmara Auditório CMDD 

 

Apresentação coral 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido com o coro do 7º ano da 
Escola António Gedeão sob a direção do Prof. Armando Lourenço 

Coro do 7º ano da 
escola António Gedeão 

Auditório CMDD 

 
Jam Session 

Dinamizar a realização de uma Jam Session mensal com datas a 
definir. Alternar-se-á o dia da semana para que participantes com 

disponibilidades diferentes possam estar presentes 

HI, entrada livre, aberta 
a quem quiser 

participar 

 

Auditório do CMDD 

 
 
 
 
 
 
 

JULHO 

 

Recitais de alunos Finalistas 
 

Realização das provas finais de Instrumento 
Alunos do 8º grau 

de Instrumento 

 

Auditório do CMDD 

 

Festa das Cordas 
Estágio de orquestra direcionado a todos os alunos das classes de 

cordas orientado pelos professores do CMDD. Concerto final a 
apresentar no fim do estágio. 

Alunos da classe 
de cordas 

 

Auditório do CMDD 

 
Jam Session 

Dinamizar a realização de uma Jam Session mensal com datas a 
definir. Alternar-se-á o dia da semana para que participantes com 

disponibilidades diferentes possam estar presentes 

HI, entrada livre, aberta 
a quem quiser 

participar 

 

Auditório do CMDD 

Espetáculo Final de Dança Apresentação do trabalho final realizado durante o ano letivo 
 

Classes de Dança Auditório S.João de Brito 



 

Estágio de Verão de Dança 
Aperfeiçoamento das técnicas de dança contemporânea e criação 

coreográfica 
Classes de Dança 

Estúdio de 
dança / 

Auditório 
CMDD 

 

 
Estágio de Sopros e Percussão 

 

Trabalho com jovens músicos das Bandas da Região de Lisboa e 
alunos do CMDD a fim de lhes proporcionar contacto com 

professores especializados adquirindo algumas noções básicas 
importantes para o seu desenvolvimento musical 

 
Alunos do CMDD e 

de Bandas dos 
Concelhos 
adjacentes 

 

 
CMDD 

 


