INFORMAÇÕES DE TRANSIÇÃO DE TRIMESTRE
CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA - ESCOLA DIOCESANA DE MINISTÉRIOS LITÚRGICOS
O decreto n. 11/2020 de 6 de dezembro aplica por mais quinze dias o estado de
emergência no quadro da presente crise pandémica.
pandémica Nesse período se inclui o nosso
tempo letivo até à interrupção de Natal. O referido decreto mantém no essencial as
medidas em vigor no período de estado de emergência imediatamente anterior. Não
vigora a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana. Mantém-se, contudo, a
proibição de circulação na via pública em concelhos de risco muito elevado ou extremo –
situação em que se encontram os concelhos do território da diocese do Porto (anexos III e
IV) – aos sábados e domingos a partir das 13 horas (artigo 39), sendo possível, contudo,
o retorno ao domicílio depois deste horário.
Atendendo ao enquadramento legal referido, fica estabelecido o seguinte para as duas
próximas semanas:
semanas
1. As aulas do Curso Básico de Teologia prosseguem a sua lecionação online segundo
o horário em vigor nas últimas semanas.
2. As aulas online dos Cursos da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos em
comum com o Curso Básico de Teologia (Liturgia II para os vários cursos e Sagrada
Escritura I para o Curso de Leitores) prosseguem a sua lecionação no horário das
últimas semanas.
3. A 12 de dezembro (e a 11 para os alunos que têm aula de órgão à sexta-feira) as
restantes aulas dos Cursos da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos decorrem
presencialmente nos horários das últimas semanas, de modo a podermos encerrar
o CCC às 13 horas. Apenas é suprimida a aula de Coro do Curso de Música
Litúrgica.
4. Na manhã de 19 de dezembro realizarealiza-se para a Escola Diocesana de Ministérios
Litúrgicos a Audição de final de trimestre (na modalidade que a seguir se indica),
substituindo a mesma para os alunos dos vários cursos da Escola a aulas que
habitualmente decorreriam nessa semana, excetuando as aulas de Liturgia II para os
vários cursos e de Sagrada Escritura I para o Curso de Leitores, como se infere do
referido no n. 2.
Atendendo à situação de pandemia e à necessidade de se prevenirem eventuais contágios,
ouvidos os docentes da Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos, a Audição da manhã
de 19 de dezembro decorrerá da
da seguinte forma:
forma
1. Não se realizará uma audição geral e aberta com todos os alunos e professores no
auditório, assim como com a presença dos seus familiares e amigos e de outros
eventuais interessados.
2. RealizarRealizar-sese-ão audições de classe,
classe apenas com os alunos dessa classe e o respetivo
professor presentes, suposta sempre a observância das medidas de segurança em
vigor.
3. Em razão da utilização dos espaços e da presença de alguns alunos em mais do
que uma classe, fica estabelecido o seguinte horário para as audições de classe:
a. Piano (Auditório): 9.30 horas
b. Canto – Curso Preparatório (Sala E.8): 10.10 horas.

c. Órgão (Auditório): 10.30 horas.
d. Canto – Curso de Salmistas (Auditório): 11.45 horas.
e. Coro de Leitores (Auditório): 12.15 horas.
4. Os alunos do Curso de Acólitos participarão no dia 19 de dezembro, às 9 horas
acólitos
(Sala 1.1), num workshop sobre a organização de um grupo de acólitos.
5. Tendo em conta que as aulas de Coro do Curso de Música Litúrgica se encontram
suspensas desde o início de novembro, a audição da classe de Coro com os alunos
da classe de Direção Coral II fica adiada para o fim de janeiro ou início de fevereiro,
no horário da aula, na condição de se poder retomar a atividade do Coro em
janeiro.
6. De modo a conferir alguma unidade ao conjunto das audições,
audições procurar-se-á
elaborar um programa conjunto das várias audições de classe de dia 19 e proceder
ao registo áudio das intervenções para internamente tomarmos contacto com o
trabalho uns dos outros.
As instalações do CCC encerram
encerram a 21 de dezembro e reabrem a 4 de janeiro.
Após a interrupção de Natal, as aulas serão retomadas a 7 de janeiro para o Curso Básico
de Teologia e a 9 de janeiro para a Escola Diocesana de Ministérios Litúrgicos (a 8 de
janeiro para os alunos que têm aula de órgão à sexta-feira). A seu tempo avaliaremos o
modo de funcionamento das aulas em janeiro, tendo em conta o evoluir da pandemia. Para
2 de janeiro, às 8.30 horas, está, contudo, agendada a aula excecional online de Sagrada
Escritura I que o docente com o consenso do CCC agendou diretamente com os alunos.
Sublinha-se a observância das normas de distanciamento, higienização das mãos, etiqueta
respiratória e uso de máscara nas instalações do CCC, mantendo-se em vigor as
orientações de 25 de setembro.
Porto, 9 de dezembro de 2020
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