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CAPÍTULO I 

 

Introdução 

 

O Conservatório de Música e Dança do Centro Cultural de Amarante, enquanto ator de 

promoção educativa, formativa e sociocultural, é um reflexo da sua localização, da sua 

mais-valia territorial e do diálogo com a sociedade local. Através dos demais projetos 

articulados com as escolas e jardins-de-infância, autarquia local, associações recreativas 

e de desporto, redes sociais do município, pais e outros agentes educativos, o CMD do 

CCA contribui ativamente para a coesão social e territorial com projetos de proximidade 

e convergência. 

Os valores que regem e fortalecem estas relações democráticas são os implicados na 

educação para a cidadania que promovem a diversidade do indivíduo e do grupo, 

desejando construir uma identidade cada vez mais atenta, ativa e solidária. Dos 

inúmeros fenómenos sociológicos com que a Escola passou a interagir, emergiu um 

novo conceito educacional que envolve acrescidas competências no sentido de 

promover e assegurar um desenvolvimento harmonioso dos alunos. 

Respeitando as diferenças, apaziguando as assimetrias, desenvolvendo metodologias 

pedagógicas dinâmicas capazes de dar resposta à diversidade com coerência, clareza e 

unidade de ação. Nesse sentido o projeto educativo jamais poderá ser encarado como 

um normativo estático, ou a escola um subsistema fechado, mas sim um instrumento 

de ação, reflexão e investigação que visa interpelar e mobilizar todos os agentes 

educativos.  

É sobre este conceito alargado de Escola que está para além da dimensão dos saberes, 

passando a abarcar todas as dimensões do ser, do formar-se, do transformar-se para o 

decidir, intervir e conviver, em comunidade, que se desenham as possibilidades do 

Projeto Educativo. Destacando as estratégias para o maior e crescente envolvimento 

dos interlocutores do processo educativo, consagrando valores, princípios, metas e 

estratégias, modelos organizacionais coerentes, sempre em estreito diálogo com a 

realidade sociológica em que se recorta e o determina.  
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1 - Projeto Educativo  

O Projeto Educativo emerge da avaliação da implementação e execução do seu anterior, 

feita pela comunidade educativa parte implicada no mesmo. Essa avaliação tem 

instrumentos formais e informais que nos dão conta das relações estabelecidas e das 

vontades da comunidade em articular de forma complementar a vida educativa, 

formativa e social com o Centro Cultural de Amarante e o Conservatório de Música e 

Dança.  

Através de projetos individuais e organizacionais o Conservatório de Música e Dança 

tem vindo a dar resposta à singular realidade com que interage e aprende, 

nomeadamente junto das escolas que apoia, sempre com preocupações de eficácia, 

eficiência e qualidade. É nesse sentido que a comunidade trabalha de forma rizomática 

entre o Centro Cultural (C.C.A.) e o Conservatório de Música e Dança (CMD), 

aproveitando a complementaridade das suas valências, como uma só unidade de gestão 

que reforça esta identidade de forma assertiva através da sua programação cultural, 

plano de atividades, projeto curricular e cursos livres, bem como através de projetos 

como Orquestra Geração e Dança Nova Geração que dão resposta às questões sociais.  

Todo o projeto educativo é alicerçado de forma horizontal entre todos os seus agentes 

participantes, promove o trabalho de grupo para o desenvolvimento interpessoal, 

melhoria das relações entre as famílias aproximando pais e filhos, compreendendo e 

despertando a motivação em cada um para que encontrem o seu lugar em si mesmos e 

em comunidade.  

 

2 - Missão, Visão  

Missão 

A missão do Conservatório é formar para a empatia, fomentar para a participação, 

capacitar para a valorização. Num ambiente colaborativo em constante articulação com 

o envolvente, o Conservatório pretende desenvolver ferramentas e modelos 

pedagógicos ajustados às necessidades e os interesses dos alunos, bem como promover 

a diversidade cultural e social para uma maior integração e coesão social. O modelo 

pedagógico dinâmico, humanista e construtivista, deverá promover o desenvolvimento 
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das competências para a formação pessoal, através do ensino da música enquanto 

educador social. 

É nossa missão prestar um serviço educativo que promova o desenvolvimento pleno e 

harmonioso da personalidade das crianças e jovens, contribuindo para a formação de 

cidadãos livres, responsáveis, autónomos, solidários e que valorizem a dimensão 

humana do trabalho potenciando a sua integração plena na sociedade. 

Pretende-se que através das práticas pedagógicas e da inovação curricular sejamos 

capazes de responder às necessidades da comunidade envolvente e às exigências do 

mundo atual e, assim, preparar e qualificar os alunos para ingressarem na vida ativa ou 

para prosseguirem os seus estudos, munindo-os de capacidades que garantam não só a 

sua empregabilidade mas acima de tudo uma disponibilidade para a aprendizagem ao 

longo da vida.  

Visão 

O Conservatório trabalhará para ser reconhecido como organização de referência nas 

relações com a comunidade onde se insere, no combate ao insucesso e ao abandono 

escolar e na promoção de uma cultura de esforço e exigência, de valores e de princípios 

de justiça, igualdade, respeito pela diferença e solidariedade. Confiamos no papel 

fundamental que devemos exercer na formação de cidadãos com espírito crítico, 

reflexivo e democrático, pelo que temos como princípio o exemplo da nossa equipa 

como estruturante na missão.  

A nossa visão reitera a colaboração como o elemento mais transversal e fundamental 

para implementação de todo um projeto educativo. É de nossa convicção que só é 

possível a organização de dinâmicas de mudança através das aprendizagens 

significativas.  

As aprendizagens curriculares e extracurriculares, para além dos conteúdos 

programáticos, são matéria potenciadora dessa aprendizagem. O Conservatório tem o 

privilégio de conviver no espaço CCA (Centro Cultural de Amarante) que lhe permite 

dinâmicas de ação, interação e representação, mais alargadas com a comunidade. 

Disponíveis às complexidades da trama social e cultural propiciando aprendizagens para 

todos e com a influência de todos. 
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CAPÍTULO II 

 

A Escola e o Meio 

 

1 - Enquadramento regional 

Na elaboração do Projeto educativo é fundamental ter a noção aonde estamos inseridos 

de forma a irmos ao encontro dos interesses e solicitações da população. 

Evolução Demográfica, económica e sociedade 

O Centro Cultural de Amarante localiza-se no Concelho de Amarante Este Concelho 

situa-se no distrito do Porto e é atravessado pelo Rio Tâmega e a autoestrada que liga o 

litoral ao interior do País, tendo as serras do Marão e Aboboreira como horizonte. 

É o Concelho com maior área geográfica do distrito, com dois polos urbanos (Amarante 

cidade e Vila Meã), e o mais populoso da região do Baixo Tâmega, com 26 freguesias, 

numa área de 301 Km2. No entanto, poderemos verificar uma redução significativa do 

número de alunos nas escolas, devido ao decréscimo dos nascimentos e aumento da 

emigração. 

O Concelho de Amarante, não possui grandes bolsas industriais, daí que haja uma 

grande mobilidade para o emprego, não sendo expressivo o número daqueles que 

encontram trabalho na sua própria freguesia. O grande grosso de serviços encontra-se 

na zona urbana e na agricultura. 

É no centro urbano, que se situa o Centro Cultural de Amarante, na nova Freguesia de 

S. Gonçalo – Cepelos – Madalena - Gatão. Os alunos do Conservatório estão distribuídos 

por dezasseis freguesias – Aboadela - Sanche - Várzea; Ansiães; Bustelo – Carneiro - 

Carvalho de Rei; Canadelo - Ôlo; Candemil; Lomba; Lufrei; Salvador; Padronelo; Gondar; 

Fridão; S. Gonçalo – Cepelos – Madalena – Gatão; S. Simão; Rebordelo; V. Chã do Marão; 

Jazente. 

A atividade cultural regista relativa pujança alicerçada num património monumental, 

arqueológico, histórico e artístico assinalável. Vários órgãos de Imprensa Regional, duas 

Emissoras de Radiodifusão e uma expressiva produção literária também contribuem 

para uma significativa animação cultural do concelho. 
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2 - História e Cultura 

 O concelho de Amarante é uma terra com pergaminhos culturais, onde entre outros 

se destacam: 

Acácio Lino nasceu em Travanca em 25 de fevereiro de 1878 e faleceu no Porto em 1956. 

Foi pintor, estando representado no Museu de Arte Contemporânea, em Lisboa, Museu 

Soares dos Reis, no Porto, tendo sido um dos responsáveis pela decoração do Teatro de 

S. João no Porto. 

Alexandre Pinheiro Torres natural de Amarante, nasceu a 27 de dezembro de 1923 e 

faleceu a 3 de Agosto de 1999. Foi poeta e romancista e também se dedicou à História 

da Literatura, à crítica literária e à tradução de muitas obras estrangeiras, 

nomeadamente de autores consagrados; 

Amadeo de Souza-Cardozo natural de Manhufe, freguesia de Mancelos, nasceu a 14 de 

novembro de 1887 e morre em Espinho em 25 de Outubro de 1918. Foi o pintor 

português precursor da arte moderna, prosseguindo o caminho traçado pelos artistas 

de vanguarda da sua época. Embora tendo tido uma vida curta, a sua obra tornou-se 

imortal; 

António Carneiro nasceu a 16 de setembro de 1872, em Amarante e faleceu no Porto 

em 1930. 

Contemporâneo de Amadeo, foi pintor, ilustrador, poeta e professor. Dedicou-se acima 

de tudo à pintura de retrato traduzindo neles o estado psicológico; 

Ilídio Sardoeira investigador, artista, pedagogo e político de prestígio, nasceu na 

freguesia de Canadelo, em 12 de novembro de 1915 e faleceu em 28 de novembro de 

1987. Era possuidor de uma enorme cultura literária e científica, tendo como outros 

atributos, a facilidade de comunicação e de exposição do seu raciocínio e 

conhecimentos. O seu mérito é reconhecido ao ver o seu nome atribuído a um Centro 

Escolar do Agrupamento; 

Teixeira de Pascoaes, nasceu a 8 de Novembro de 1877 e faleceu a 14 de Dezembro de 

1952, foi poeta e escritor principal representante do saudosismo. Com António Sérgio e 

Raul Proença foi um dos líderes do chamado movimento da “Renascença Portuguesa”. 
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Património arquitetónico 

Em Amarante, cidade dividida pelo rio Tâmega que a natureza presenteou com ínsuas 

e açudes, sobressaem a Ponte, a Igreja e Convento de S. Gonçalo, que constituem, sem 

qualquer dúvida, o ex-líbris de Amarante. 

A construção da Ponte de S. Gonçalo (monumento nacional) teve início no ano de 1781, 

no reinado de D. Maria I e abriu ao trânsito em 1790. Em 1791 embelezaram-na com 

quatro bonitas e artísticas pirâmides enquadrando-a com a igreja do mosteiro. A 

completar este harmonioso conjunto aparecem a Torre de S. Gonçalo e a Igreja do 

Senhor dos Aflitos, cuja construção terminou em 1725.  

A Igreja de São Pedro foi construída pela Irmandade de São Pedro, e ficou concluída em 

1727. 

O Solar dos Magalhães é um edifício do século XVI, que pertencia à família Magalhães. 

Encontra-se em ruína desde 1809, quando foi incendiado pelas tropas francesas durante 

a 2ª invasão. 

A Igreja da Misericórdia e o Convento de Stª Clara, onde está instalada a Biblioteca 

Municipal, bem como a 

Antiga Cadeia, atual Centro Cultural de Amarante, são edifícios de interesse patrimonial. 

Na parte rural do concelho, merecem destaque a Ponte Românica na freguesia da 

Aboadela. Já em Bustelo destaca-se as Sepulturas Medievais. Gondar possui um valioso 

património histórico, destacando-se a Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Gondar, 

exemplar românico. O mosteiro foi extinto em 1418. No território de Gondar passa ainda 

a Via Romana de Marancinho. Numa das elevações da aldeia de Sanche há notícia duma 

Necrópole 

Romana ainda por estudar. Em Várzea evidencia-se o Castro de Paredes e a Ponte 

Romana. 

Em toda a região rural, pelos vestígios encontrados, podemos concluir que foi ocupada 

desde a época da cultura megalítica, pelos celtiberos e pelos romanos. 

No plano cultural, recreativo e desportivo, no concelho, contam-se cerca de meia 

centena de Clubes ou Associações, numerosos grupos etnográficos e ranchos folclóricos. 

Destacam-se também a Orquestra do Norte sediada em Amarante, duas bandas de 

música, duas tunas, três festadas, diversos grupos corais, um grupo de Teatro e um 
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Cineclube. O futebol, a canoagem, o atletismo, a caça e a pesca desportivas, o campismo 

e o montanhismo são as modalidades desportivas mais implantadas. 

A agricultura e a silvicultura, as indústrias transformadoras, a construção e obras 

públicas, os serviços, o comércio e o turismo são as atividades económicas 

predominantes. 

Numa região onde predomina o minifúndio e a atividade agrícola e pecuária de 

subsistência, as empresas situam-se aquém dos dez operários (têxteis, calçado, 

madeiras, etc. ...). O trabalho pago à peça executado a nível familiar e subsidiário das 

indústrias de calçado, vestuário e bordados vem desempenhando um papel de relevo 

na economia de muitos agregados familiares rurais ou suburbanos. 

O sector do turismo merece, em Amarante, uma consideração específica. Considerado 

um dos sectores com particulares potencialidades de desenvolvimento, em muito 

poderia contribuir para a redução das assimetrias regionais. No entanto, apesar do 

concelho estar integrado na Região de Turismo da Serra do Marão, abrangido pela 

região turística da Costa Verde, ainda não são muito visíveis sinais de desenvolvimento 

deste sector, privando assim a Comunidade Educativa de Amarantina de novas 

perspetivas.   

Os desempregados são principalmente jovens à procura do primeiro emprego. 

A melhoria da rede viária, o reforço das comunicações com o interior e a proximidade 

da Sede de Distrito, estão em vias de influenciar determinantemente o panorama 

económico e demográfico do concelho. 

A doçaria regional, a gastronomia, o artesanato, o turismo (montanha, praia fluvial, vida 

urbana, a pesca, o tiro, a animação cultural, as romarias) constituem motivos de atração 

para turistas nacionais e de crescente procura por parte dos estrangeiros. 

A atividade cultural regista relativa pujança alicerçada num património monumental, 

arqueológico, histórico e artístico assinalável. Vários órgãos de Imprensa Regional, duas 

Emissoras de Radiodifusão e uma expressiva produção literária também contribuem 

para uma significativa animação cultural do concelho. 
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3 - Evolução Demográfica, económica e sociedade 

Amarante (Município) 2001 2011 

População 59.638 56.264 

Superfície Km2 302 301 

Alojamentos familiares 25.523 28.230 

Desempregados inscritos  2.480 4.275 

Idosos por 100 jovens 63 100 

% Pop. Com ensino superior 4 9 

Pensionistas Seg. Social 11.086 12.513 

Hab. por Km2 198 187 

In www.pordata.pt  

 

No Concelho de Amarante é notório um envelhecimento da população e uma 

diminuição clara do número de habitantes. A procura de novas oportunidades, por parte 

de jovens e famílias jovens na emigração, é uma realidade preocupante do Concelho. 

Na atividade económica temos a predominância do setor terciário (comércio, educação, 

saúde, banca e serviços vários) com uma ocupação de cerca de 50 %. No setor primário 

podemos afirmar que o vinho é uma atividade com impacto interno e externo ao 

Concelho e no sector secundário temos as indústrias da metalomecânica que se têm 

afirmado, apesar da conjuntura desfavorável. 

O Concelho tem grandes potencialidades de crescimento na área do turismo 

aproveitando as qualidades intrínsecas do património, cultura, lazer e natureza. 

A melhoria das qualificações académicas do concelho é só um dos indicadores do 

aumento da qualidade de vida da população de Amarante. Outro dado a ter em conta é 

o aumento, em cerca de 10%, do número de alojamentos familiares, pesar de ter 

diminuído a população e por consequência o número de habitante por Km2. 

No plano cultural, recreativo e desportivo, no concelho, contam-se cerca de meia 

centena de clubes ou associações, numerosos grupos etnográficos e ranchos folclóricos. 

Destacam-se também a Orquestra do Norte sediada em Amarante, duas bandas de 

música, duas tunas, três festadas, diversos grupos corais, um grupo de Teatro e um 

Cineclube. O futebol, a canoagem, o atletismo, a caça e a pesca desportivas, o campismo 

e o montanhismo são as modalidades desportivas mais implantadas. 

http://www.pordata.pt/
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A agricultura e a silvicultura, as indústrias transformadoras, a construção e obras 

públicas, os serviços, o comércio e o turismo são as atividades económicas 

predominantes. 

Numa região onde predomina o minifúndio e a atividade agrícola e pecuária de 

subsistência, as empresas situam-se aquém dos dez operários (têxteis, calçado, 

madeiras, etc. ...). O trabalho pago à peça executado a nível familiar e subsidiário das 

indústrias de calçado, vestuário e bordados vem desempenhando um papel de relevo 

na economia de muitos agregados familiares rurais ou suburbanos. 

O sector do turismo merece, em Amarante, uma consideração específica. Considerado 

um dos sectores com particulares potencialidades de desenvolvimento, em muito 

poderia contribuir para a redução das assimetrias regionais. No entanto, apesar do 

concelho estar integrado na Região de Turismo da Serra do Marão, abrangido pela 

região turística da Costa Verde, ainda não são muito visíveis sinais de desenvolvimento 

deste sector, privando assim a Comunidade Educativa de Amarantina de novas 

perspetivas.   

Os desempregados são principalmente jovens à procura do primeiro emprego. 

A melhoria da rede viária, o reforço das comunicações com o interior e a proximidade 

da Sede de Distrito, estão em vias de influenciar determinantemente o panorama 

económico e demográfico do concelho. 

A doçaria regional, a gastronomia, o artesanato, o turismo (montanha, praia fluvial, vida 

urbana, a pesca, o tiro, a animação cultural, as romarias) constituem motivos de atração 

para turistas nacionais e de crescente procura por parte dos estrangeiros. 

A atividade cultural regista relativa pujança alicerçada num património monumental, 

arqueológico, histórico e artístico assinalável. Vários órgãos de Imprensa Regional, duas 

Emissoras de Radiodifusão e uma expressiva produção literária também contribuem 

para uma significativa animação cultural do concelho. 
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CAPÍTULO III 

 

Órgãos e estruturas da escola 

 

1 - Instrumentos orientadores da autonomia, administração  

Os instrumentos orientadores da autonomia, administração e gestão da escola estão 

regulamentados no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho e estão definidos no 

Regulamento Interno. 

Os instrumentos estão referidos no Artigo 9º do Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho 

que são: 

O «Projeto Educativo» é o documento que consagra a orientação educativa, elaborado 

e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, 

no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo a Escola 

de Música e Dança se propõe cumprir a sua função educativa; 

O «Regulamento Interno» é o documento que define o regime de funcionamento, de 

cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos 

serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos, bem como os direitos e os 

deveres dos membros da comunidade escolar; 

O «Plano Anual» é o documento de planeamento, que define, em função do projeto 

educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e 

que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução; 

O «Orçamento» é o documento em que se preveem, de forma discriminada, as receitas 

a obter e as despesas a realizar. 

 

2 - Órgãos de direção, administração e gestão  

2.1 - Direção do Centro Cultural de Amarante 

2.2 - Diretor Executivo 

2.3 - Conselho Pedagógico  

2.4- Direção Pedagógica 
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2.1 - Direção do Centro Cultural de Amarante 

O Centro Cultural funciona sob a tutela da Direção, entidade titular. A atuação da 

Direção está vinculada pela realização dos fins próprios da coletividade sem fins 

lucrativos, e especialmente pelo seu carácter de utilidade pública. É o órgão 

administrativo do Centro Cultural de Amarante. É eleita por um período de cinco anos 

em conjunto com os outros Órgãos Sociais e é composta por cinco titulares efetivos, 

sendo um Presidente, um Vice-Presidente, um Tesoureiro, um Secretário e um Vogal e 

dois titulares suplentes. Reúne uma vez por mês e em sessão extraordinária sempre que 

convocada para o efeito pelo presidente da Direção. 

A sua competência e funcionamento são definidos no Regulamento Geral Interno. 

 

2.2 - O Diretor Executivo 

 É nomeado pela Direção e pode ser ou não um dos seus elementos. É o primeiro garante 

de todo o funcionamento do Centro para que, pedagógica e administrativamente, o 

Centro Cultural prossiga os objetivos delineados no Projeto Educativo, Regulamento 

Geral Interno e nos Regulamentos Específicos Internos de cada sector de atividade. 

Reúne com a Direção do Centro Cultural de Amarante, quer nas reuniões ordinárias quer 

nas extraordinárias, com o conselho pedagógico e direção pedagógica com quem 

trabalha em estrita colaboração. As suas competências estão definidas no regulamento 

específico Interno. 

 

2.3 -Conselho Pedagógico 

É o órgão consultivo de coordenação e orientação educativa, nomeadamente nos 

domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da 

formação inicial, contínua e especializada do pessoal docente e não docente.  

 1) - Composição  

a) - Diretor Executivo; 

b) - Direção Pedagógica; 

c) - Coordenadores de Departamento. 

2) - Funcionamento 

O conselho pedagógico reúne:  

2.1 - Em Setembro por convocatória da Direção Pedagógica; 
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2.2 - Em sessão ordinária, uma vez por mês, por convocatória da Direção Pedagógica; 

2.3 - Em sessão extraordinária, sempre que convocada para o efeito pelo Diretor 

Executivo, ou a requerimento de dois terços dos seus membros em efetividade de 

funções, ou sempre que um pedido de parecer requerido ao Diretor, o justifique. 

2.4 - A ordem de trabalhos é previamente estabelecida pela Direção Pedagógica, em 

coordenação com o Diretor Executivo; 

2.5 - A convocatória é feita com 48 horas de antecedência, sendo a sua publicação feita 

em locais próprios; 

2.6- O representante do pessoal não docente é dispensado dos seus deveres funcionais 

e atividades para efeitos de comparência às reuniões, pelo tempo da sua duração, 

sempre que as reuniões coincidam com o seu horário de trabalho e sempre para tal 

sejam convocados; 

2.7- No prazo de dois dias úteis, a Direção Pedagógica deverá proceder à afixação da 

minuta da ata da reunião. 

2.8- Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, designadamente 

sobre matéria de provas de exame ou de avaliação, apenas participam os membros 

docentes. 

2.9- O mandato de todos os elementos do Conselho Pedagógico é anual. 

A Direção Pedagógica da Escola de Musica e Dança é confiada, por nomeação da Diretor 

Executivo, a um Diretor ou Direção Colegial, devidamente homologada pelo Ministério 

da Educação. O mandato da Direção Pedagógica é anual. 

 

2.4 - Direção Pedagógica 

A Direção Pedagógica da Escola de Musica e Dança é confiada, por nomeação da Diretor 

Executivo, a um Diretor ou Direção Colegial, devidamente homologada pelo Ministério 

da Educação. O mandato da Direção Pedagógica é anual. Trabalha em estrita 

colaboração com o Diretor Executivo e com toda a comunidade educativa. As suas 

competências estão claramente definidas no regulamento específico interno. 

 

3 – Estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa  

As Estruturas de Coordenação e Supervisão são estruturas que colaboram com o Diretor 

Executivo com o Conselho Pedagógico e com a Direção Pedagógica, tendo em vista o 
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desenvolvimento do Projeto Educativo, no sentido de assegurar a coordenação, 

supervisão e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho 

colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente e estão 

regulamentados no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho e orientam-se pelos princípios 

definidos no Regulamento Especifico Interno. 

 

3.1 – Departamentos curriculares  

O departamento curricular é a estrutura de orientação educativa que visa o reforço da 

articulação curricular na aplicação dos planos de estudos definidos a nível nacional, bem 

como o desenvolvimento de componentes curriculares. 

3.1.1 A articulação curricular é assegurada pelos departamentos curriculares, os quais 

têm a seguinte composição: 

- Departamento de Formação Musical/Classe de Conjunto/Coro e Técnicas de 

Composição. 

- Departamento de Sopros. 

 - Departamento de Cordas. 

- Departamento de Teclas e Percussão. 

- Departamento de Dança 

 

DEPARTAMENTOS 

Formação Musical/Classe de Conjunto/Coro e Análise e Técnicas de Composição. 

Sopros: Clarinete, Flauta, Fagote, Saxofone, Trompa, Trompete, Trombone, Oboé, Tuba. 

Cordas: Guitarra Clássica, Guitarra Portuguesa, Violino, Violoncelo, Violeta, Contrabaixo. 

Teclas e Percussão: Piano e percussão. 

Dança: (Expressão Criativa, Técnicas de Dança e Música). 

 

3.1.2 - Os departamentos curriculares podem constituir conselhos disciplinares, 

presididos pelos respetivos coordenadores. 

3.1.3 - O coordenador de departamento é proposto de entre os professores que 

integram o mesmo departamento curricular e nomeado pelo Diretor Executivo, por 

proposta da Direção Pedagógica, considerando a sua competência pedagógica e 

científica, bem como a sua capacidade de relacionamento e liderança. É designado por 
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um ano, podendo, todavia, cessar a todo o tempo, por decisão do Diretor Executivo, 

ouvido o Conselho Pedagógico, a pedido do interessado ou por despacho fundamentado 

da Direção Pedagógica. O Coordenador tem direito a uma compensação pelo serviço 

prestado, a atribuir pelo Diretor Executivo. Tem, ainda, de indicar o seu horário de 

atendimento aos colegas de Departamento.  

Os Departamentos reúnem, ordinariamente, antes da reunião do Conselho Pedagógico 

e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo Coordenador de 

Departamento, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do Diretor Executivo, da 

Direção Pedagógica ou do Conselho Pedagógico o justifique. 
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4 – Organigrama  
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5 – Coordenação pedagógica das ofertas educativas e formativas  

5.1 - O acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a 

articulação entre a escola e as famílias são assegurados: 

a) Pela Direção Pedagógica; 

b) Pelos Coordenadores de Departamento; 

c) Pelo Conselho de Turma. 

5.2 – As estruturas de coordenação existem para promover a troca de experiências, 

articular de procedimentos, divulgar informação e diretrizes e propor e encontrar 

soluções para os problemas. 

 

CAPÍTULO IV 

 

 Caraterização da Escola  

 

1 - Caraterização do Centro Cultural de Amarante 

O Centro Cultural de Amarante, Conservatório de Música e Dança Maria Amélia 

Laranjeira, é uma associação cultural de utilidade pública criada em 1981 sem fins 

lucrativos, tal como o nome indica, no município de Amarante.  

Por despacho do Primeiro-Ministro, foi declarada a 26 de Junho de 1990, como Pessoa 

Coletiva de Utilidade Pública, nos termos da publicação na segunda Série do Diário da 

República nº159, de 12 de Julho de 1990 e diploma existente na sua sede.  

O Centro Cultural de Amarante, Escola de Música e Dança, Maria Amélia Laranjeira é 

uma associação de caráter cultural, desportivo e recreativo, constituída pelos seus 

associados. Rege-se pelo Regulamento Geral Interno, cuja aprovação e alterações são 

da competência da Assembleia Geral, pelo Projeto Educativo e por Regulamentos 

Específicos Internos, existentes para cada setor de atividade e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico e pela Direção; o Centro Cultural de Amarante é um estabelecimento do 

Ensino Particular e Cooperativo com um setor de Ensino Artístico Especializado de 

Música e Dança. 
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Centro Cultural de Amarante 

 

Este estabelecimento de ensino acolhe vários projetos educacionais, culturais e sociais. 

Dentro dos vários setores de atividades, engloba projetos ligados à música, dança, 

teatro e artes plásticas no ensino privado, existindo para cada um destes setores, um 

Regulamento Específico Interno. Esta instituição desenvolve também inúmeras 

atividades culturais no seu seio, nomeadamente conferências, exposições, workshops, 

espetáculos musicais, de dança e teatro, entre outras. 

Foi-lhe concedida provisória de funcionamento em 28 de julho de 2008 e autorização 

definitiva de funcionamento (DREN / nº 231), por Despacho do Diretor Regional Adjunto 

de 8 de Junho de 2009. 

O Centro Cultural de Amarante passa então oficialmente a incluir uma escola do Ensino 

Artístico Especializado de Música e Dança no Ensino Básico e Secundário dentro dos seus 

vários setores, procedendo mais tarde, a uma reformulação dos seus Estatutos que 

foram aprovados por unanimidade em Assembleia Geral a 27 de Março de 2010 e 

registados em Cartório Notarial em Amarante a 20 de Julho de 2010. 

O regime de funcionamento do Conservatório de Música e Dança Maria Amélia 

Laranjeira, assim como de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 

estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, 

bem como os direitos e deveres dos membros da comunidade escolar, estão 

especificados no Regulamento Específico Interno do Conservatório, onde além de se 

poderem encontrar todas as regras fundamentais de funcionamento do Conservatório, 

constitui um instrumento do exercício da autonomia do estabelecimento de ensino, 
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proposto pela Direção Pedagógica e aprovado pelo Conselho Pedagógico e pela Direção 

do Conservatório. 

No que diz respeito ao acesso dos alunos do Ensino Regular ao Ensino Artístico 

Especializado, este é efetuado mediante o previsto pelo artigo 8 da portaria 225/2012 

de 30 de Julho, e Declaração de Retificação nº 55/2012, onde se verifica que podem ser 

admitidos nos Cursos Básicos de Dança, de Música ou de Canto Gregoriano os alunos 

que ingressem no 5.º ano de escolaridade, sendo para isso realizada uma prova de 

seleção aplicada pelo estabelecimento de ensino responsável pela componente de 

formação vocacional, onde o resultado obtido na prova anteriormente referida, tem um 

carácter eliminatório. O modelo da prova de seleção e as regras da sua aplicação são 

aprovados e posteriormente divulgados pela ANQEP, I.P.  

Tem autorização para ministrar em regime de planos e programas oficiais, os Cursos de 

Iniciação, Básico e Complementar de Dança e Música, tendo aberto o Cursos de Dança 

(Iniciação e Básico), o curso de Música Iniciação Musical, o Básico em regime articulado 

de Clarinete, Flauta, Fagote, Saxofone, Trompa, Trompete, Trombone, Oboé, Tuba, 

Guitarra Clássica, Guitarra Portuguesa, Violino, Violoncelo, Violeta, Contrabaixo, Piano 

e Percussão e o Complementar em regime supletivo.  

Quanto ao regime de funcionamento do Conservatório, no que diz respeito à duração 

do ano letivo, o Conservatório de Música e Dança Maria Amélia Laranjeira, rege-se pelo 

calendário oficial das escolas do ensino público, no que diz respeito ao início e final do 

ano, período de férias de Natal, Carnaval e Páscoa, interrupções letivas e outras, são 

sempre afixadas nas zonas das informações do Conservatório.  

Relativamente aos Cursos oficialmente ministrados, estes funcionam em conformidade 

com a legislação que regulamenta os planos de estudos (Básico - portaria 225/2012 de 

30 de Julho, e Declaração de Retificação nº 55/2012, Complementar – portaria 243-

B/2012 de 13 de Agosto. 

O Curso de Iniciação Musical e de Dança destina-se aos alunos que começam a fazer a 

sua aprendizagem no ensino da música e da dança, de modo a mais tarde poderem 

ingressar no Ensino Articulado. Para o ingresso no Curso realizam uma prova de seleção, 

onde o resultado obtido na prova anteriormente referida tem um carácter eliminatório.  

Os alunos que frequentam o 1º Ciclo, têm um currículo obrigatório de Iniciação Musical 

com a duração de 135 minutos semanais distribuídos pelas disciplinas de Instrumento, 
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Formação Musical e Classe de Conjunto e a Iniciação à Dança com a mesma carga 

horária, distribuída pelas disciplinas de Dança Clássica, Técnicas de Dança 

Contemporânea e ou Dança Criativa. 

A sua progressão decorre do 1º ao 4º nível, com duração e conteúdos dependentes dos 

critérios de organização e avaliação estabelecidos pela Direção Pedagógica e do 

percurso individual do aluno. Na Iniciação Musical a aula de Instrumento tem a duração 

de uma hora semanal, partilhada por dois alunos de nível etário e formativo semelhante.  

O Curso Básico em regime Articulado engloba cinco graus de aprendizagem e podem ser 

frequentados, segundo o previsto pela portaria 225/2012 de 30 de Julho e Declaração 

de Retificação nº 55/2012. Os planos de estudo e critérios de avaliação do Curso Básico 

são estabelecidos na legislação em vigor para o ensino artístico oficial, tendo os 

mesmos, paralelismo pedagógico. Quanto ao Curso Básico em regime Supletivo, este 

destina-se aos alunos que não estão abrangidos pelas condições de ingresso no regime 

Articulado, sendo os seus planos de estudo constituídos exclusivamente, pela 

componente de formação vocacional dos planos de estudo constantes dos anexos nº3, 

nº4, nº5, e nº6 da portaria 225/2012 de 30 de Julho. 

O Curso Complementar de Instrumento em regime Articulado, engloba três graus de 

aprendizagem e podem ser frequentados, segundo previsto pela portaria 243-B/2012 

de 13 de Agosto.  

Os planos de estudo e critérios de avaliação do Curso Complementar, são estabelecidos 

na legislação em vigor para o ensino artístico oficial. Quanto ao Curso Complementar 

em regime Supletivo, este destina-se aos alunos que não estão abrangidos pelas 

condições de ingresso no regime Articulado, sendo os seus planos de estudo 

constituídos exclusivamente, pela componente de formação científica e técnica-artística 

dos planos de estudo constantes dos anexos nº2, nº3 e nº4, sendo aplicada a tabela 

constante do anexo nº6 da portaria 243-B/2012 de 13 de Agosto. 

Após a conclusão, com aproveitamento, dos Cursos Básico e Complementar de Música 

e Dança, é conferido aos alunos um diploma de conclusão de curso de acordo com o 

modelo previsto para o Curso Básico, da portaria 225/2012 de 30 de Julho, e para o 

Curso Complementar, previsto na portaria 243-B/2012 de 13 de Agosto. 
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2 - Instalações e Equipamento 

O Edifício onde estamos instalados é uma recuperação da antiga cadeia comarcã de 

Amarante, reconstruída exclusivamente para o funcionamento das Escolas de Música e 

de Dança. Tem excelentes condições para estes fins. Todas as salas existentes têm ar 

condicionado, Avac e luz direta. Dispõe dos seguintes espaços: 

12 Salas de aulas, devidamente insonorizadas, equipadas com piano, gabinete da 

direção, gabinete da direção pedagógica, gabinete ds professores da dança, gabinete 

dos serviços administrativos, centro de documentação/arquivo, sala de arrecadação dos 

instrumentos, sala de professores e de reuniões, sala de estudo, biblioteca/videoteca, 

receção/reprografia devidamente equipada, sala de atendimento aos encarregados de 

educação, 2 bares sendo um devidamente equipado, 5 casa de banho individuais, 1 casa 

de banho para pessoas com dificuldade de mobilidade, 2 instalações sanitárias dos 

alunos, 2 balneários/ vestiários para os alunos de dança, sala de convívio para alunos e 

encarregados de educação, elevador, auditório com capacidade para 126 pessoas, com 

foyer, palco com 50 m2, 2 camarins, plataforma elevatória para piano de cauda, teias, 

régie com todo o material audiovisual e de gravação, som de 20.000 watts, sala 

insonorizada para projeção de cinema, duas salas de dança com 100m2, 

cave/arrecadação com 170m2 e recreio exterior. 

 

3 – Protocolos e parcerias  

-Agrupamento de Escola de Amarante. 

- Agrupamento de Escola Amadeo de Souza Cardoso. 

- Escola Secundária/3 de Amarante. 

- Instituto Piaget. 

- Escola Superior de Artes Aplicadas de Instituto Politécnico de Castelo Branco. 

- Fundação E.D.P. 

- Fundação Calouste Gulbenkian. 

- Fundação Manuel António da Mota. 

- Câmara Municipal de Amarante, através da rede social (52 associações sociais) do 

município à qual pertencemos, entre outras associações. 

- Procuramos caminhar devagar, permitindo-nos com a experiência adquirida dar passos 

seguros e caminhar de uma forma sustentada.  
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-Tem sido fundamental para o nosso crescimento sustentado, o apoio da Câmara 

Municipal de Amarante e a colaboração das Juntas de Freguesia, que disponibilizam o 

transporte aos alunos selecionados do curso de iniciação do ensino (1º ciclo).  

 

 

CAPÍTULO V 

 

Comunidade Educativa 

 

1 - Alunos 

Ano letivo 2013/2014  

 E.A.E 

Iniciação 

Música 

E.A.E 

Iniciação 

Dança 

E.A.E. 

Articulado 

Música 

E.A.E. 

Articulado 

Dança 

Pré-

escolar 

Ensino 

Livre 

Projetos de 

inclusão 

social 

Iniciação 

Música 

52       

Iniciação 

Dança 

 29      

5º   29 8    

6º   45 17    

7º   37 6    

8º   22 6    

9º   34     

Pré-

escolar 

    396   

Ensino 

Livre 

     68  

Projetos 

de 

inclusão 

social 

       

60 
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1.1 - Taxa de sucesso e taxa de transição 

Ano Letivo 

2013/2014       

        

Ano Transitados Não Transitados Total 
Sucesso Insucesso 

Nº % Nº % 

5º Ano 37 0 37 37 100% 0 0% 

6º Ano 68 0 68 68 100% 0 0% 

7º Ano 44 0 44 44 100% 0 0% 

8º Ano 28 0 28 28 100% 0 0% 

9º Ano  33 1 34 33 97% 1 3% 

Total 210 1 211 210 100% 1 0% 

 

 

 

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano

100% 100% 100% 100%

97%

Taxa de Transição

100%

0%

Sucesso/Insucesso

Sucesso Insucesso
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1.2 - Pessoal Docente 

 

 

1.3 - Pessoal não docente 

O pessoal administrativo e de serviços constituem uma parte importante da 

Comunidade Educativa, ocupando lugares e assumindo responsabilidades próprias, 

prestando uma valiosa colaboração à Instituição, à Direção, aos professores, aos alunos 

e às famílias. De facto, colaboram e comprometem-se com a ação educativa. 

Complementam o trabalho educativo dos professores (como, reeducadores, monitores, 

etc.). Assumem as funções correspondentes à gestão económica e velam pela correta 

administração dos bens próprios da Escola. Realizam os trabalhos de secretaria e 

colaboram com a direção, coordenadores e professores no exercício das respetivas 

responsabilidades. Contribuem para manter a Escola em condições para que todos os 

membros da Comunidade Educativa se possam sentir bem e levar a bom termo as 

tarefas que lhes são confiadas.  

Existem na Escola seis funcionários – Um gestor, um contabilista, dois funcionários de 

secretaria, um contínuo, um rececionista. 

Os Serviços de Contabilidade, de Som, Luz, do Auditório e o de Limpeza estão entregues 

a empresas especializadas. 

 

1.4 - Participação dos Pais e Encarregados de Educação  

O conservatório tem vindo a contar com a colaboração dos pais e encarregados de 

educação empenhados e participativos nas atividades.  

A receção aos encarregados de educação e alunos no início do ano constitui um 

momento importante para o acolhimento e integração de todos os membros da 

comunidade educativa.  

Número Total de 

Docentes 

Docentes 

Profissionalizados 

Docentes  

Habilitação Própria 

Docentes  

Outras Habilitações 

23 7 14 2 
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Ao longo do ano a direção pedagógica e os coordenadores de departamento e os 

professores mostram-se sempre disponíveis para receberem os encarregados de 

educação mesmo fora do horário de atendimento estipulado para o efeito.  

Nas atividades do Centro Cultural os pais e encarregados de educação participam e 

aparecem em grande número, enchendo o auditório. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

Áreas de oferta do Centro Cultural 

 

O Centro Cultural de Amarante desenvolve as suas atividades em três áreas: 

Educação, Social e Cultural.   

  

1 - Na área da Educação  

A Escola de Música Maria Amélia Laranjeira leciona, no âmbito do ensino artístico 

especializado, o Curso de Iniciação em Dança e em Música no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

o Curso Básico de Dança e Música em regime articulado que se regem pela Portaria 

225/2012 de 30 de Julho e Declaração de Retificação nº 55/2012, que define os planos 

de estudo e estabelece ainda o regime relativo à organização, funcionamento, avaliação 

e certificação dos cursos referidos, bem como o regime de organização das iniciações 

em Dança e em Música no 1.º Ciclo do Ensino Básico. O Curso Secundário de Música, em 

regime supletivo, que se rege pela Portaria 243-B/2012 de 13 de Agosto.  

Estes cursos criados pelas referidas Portarias, que estabelecem o regime de organização 

e funcionamento, avaliação e certificação e aprova os planos de estudos que permitem 

a diversidade de ofertas formativas tomando em consideração a necessidade de todos 

os alunos poderem desenvolver os conhecimentos e as capacidades inerentes a uma 

formação especializada nas áreas da Dança e da Música, que venha a possibilitar o 

prosseguimento de estudos de nível superior.  

Relativamente ao curso de música valorizamos a disciplina de formação musical, 

aumentando a carga horária desta disciplina conforme o previsto na legislação em vigor, 
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pois consideramo-la fundamental para o desenvolvimento dos alunos e no curso de 

dança valorizamos na disciplina de técnicas de dança a clássica por tradição da escola 

(25 anos e Ballet clássico em cursos livres). 

 

2 - O ensino artístico especializado. Princípios e valores. 

- O ensino artístico promove a aquisição de competências nos domínios da execução e 

criação artística especializada. 

- Ajuda a formar pessoas desenvolvendo o seu sentido estético e a capacidade crítica. 

- Destina-se a pessoas com comprovadas aptidões em alguma área artística. 

- Educa para a construção da sociedade, sublinhando o valor da sensibilidade artística 

nas relações interpessoais, o valor da busca da perfeição que se atinge pelo rigor, e a 

prática artística como um ato eminentemente comunitário. 

- Educa para a autonomia e para a ação, gerando autoconfiança e iniciativa individual. 

- Apela à busca da perfeição e abre à inovação. 

- Sensibiliza para o respeito e defesa do património cultural e artístico. 

 

3 – Impacto do ensino artístico especializado no ensino regular. 

O Conservatório pertence ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Amarante 

como entidade convidada. 

Da análise dos resultados do Agrupamento de Escolas de Amarante verifica-se que as 

turmas com melhor aproveitamento são as turmas (dedicadas), todas as turmas do 

ensino artístico especializado do Agrupamento, nos cursos de música, são turmas 

dedicadas, pelo que a conclusão da análise dos resultados é evidente. 

 

4 - Cursos livres de Música   

Com os planos de estudo do ensino artístico especializado e/ou aulas individuais de 

instrumento. 

 

5 - Cursos livres de Dança  

Cursos livres de dança de Ballet Clássico, (R.A.D.) dança Jazz, contemporânea, criativa, 

sociais sevilhanas e flamenco, sapateado e hip hop e para os mais pequeninos, o 
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pianinho (4-5 anos), Descobrir (3-5 anos) pequenos violinistas (3-5 anos) baby class (1- 

3 anos). 

 

6 - Projeto EducArte  

Ensino da música e da dança nos Infantários (pré escolar) Públicos do Agrupamento de 

Escolas de Amarante e do Marão, com a carga horária semanal: 1 Tempo letivo 

(45minutos) no domínio da Expressão Musical e 1 Tempo letivo (45 minutos) no domínio 

da Dança.  

As competências do ensino artístico no pré-escolar, no Conservatório de Música e de 

Dança do Centro Cultural de Amarante, visam afluir para uma perspetiva educacional 

global e artística, promovendo a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento das 

crianças, mas também para uma forma de partilha facilitada de novos conhecimentos e 

vivências, numa dimensão social e ética, relativa aos valores e à cidadania, com vista ao 

incremento do sentido da Escola para com a formação pessoal e social dos alunos isto 

é, com vista ao seu desenvolvimento harmonioso e integral e à sua formação enquanto 

cidadãos.  

 

7 - Na área social  

É nossa intenção aumentar o número de projetos nesta vertente individualmente ou em 

parceria com as instituições (52) que pertencem à rede social do município de Amarante. 

7.1– Dança Nova Geração – Protocolo com a Fundação Manuel António da Mota. Este 

Projeto começou no início do ano letivo de 2013/2014, com 20 alunos (sinalizados) do 

1º ciclo das Escolas do Marão. 

7.2 – Orquestra Geração (Centro Cultural de Amarante/Orquestra Geração)  

Protocolo com a Fundação EDP, Fundação Calouste Gulbenkian e Escola de Música do 

Conservatório Nacional.  

 

Este Projeto começou no início do ano letivo de 2010/2011, com alunos do 

Agrupamento de Escola Amadeo de Sousa Cardozo, com 33 alunos (sinalizados) e tem 

neste momento 43 alunos.  

Ambos os projetos têm como objetivo promover a inclusão social de crianças e jovens 

com dificuldades de integração social, combater o abandono e insucesso escolar, 
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promover o trabalho de grupo, a disciplina e a responsabilidade para uma melhor 

cidadania, a autoestima das crianças e das suas famílias, aproximar os pais do processo 

educativo dos filhos e contribuir para a construção de projetos de vida destes jovens.  

O projeto Orquestra Geração tem sido um sucesso na promoção da inclusão social, no 

combate ao insucesso e abandono escolar que é motivo para o gabinete de investigação 

científica da Faculdade de Letras do Porto e do I.P.P. estarem a fazer um estudo de 

investigação na nossa orquestra. 

 

8 – Na área Cultural 

 Na perspetiva duma efetiva colaboração quanto à política cultural dos órgãos 

autárquicos, é vontade do Centro Cultural de Amarante, sempre que seja possível, o 

poder participar em realizações organizadas pelas entidades oficiais e integrar o plano 

de atividades na programação das atividades culturais do Município e em parceria 

colaborar com a Câmara na elaboração do Programa Cultural do Município.  

Atualmente, a Escola oferece várias atividades que se desenvolvem no âmbito das 

disciplinas curriculares, tais como:  

 - “Workshops” e Masterclass de Música e Dança, nas várias vertentes de ensino, para 

alunos internos e externos. 

 - Concerto final realizado no final de cada ano letivo, aberto aos encarregados de 

educação e população em geral. 

- Audições Internas, no final de cada período. Ocorrendo durante o ano lectivo várias 

Audições realizadas pelos alunos, estas serão sempre objeto de divulgação de forma a 

dar a conhecer a escola e o trabalho realizado pelos alunos. 

- Oficinas de Música. Projeto desenvolvido em conjunto com outras entidades, 

destinando-se a crianças do 1º Ciclo e que tem como fim a ocupação de tempos livres 

durante as férias sensibilizando-as para a Música. 

- Concertos de professores e alunos nas instalações do Conservatório, abertos à 

população e com a participação de outras escolas convidadas. 

- Concertos didáticos. Com a Orquestra do Norte, sediada em Amarante 

- Intercâmbios - Com escolas do enino regular, conservatórios de música e dança, 

bandas filarmónicas, associações culturais e recreativas, grupos de teatro e artes 

plásticas.  
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A importância do contacto pessoal e artístico, bem como a existência de referenciais 

diferentes em cada escola, ajudarão o aluno não só a poder situar-se num plano artístico 

mais realista como a adquirir conhecimentos extras e necessários. 

- Espetáculos de dança/ballet/música. Não só funcionando como veículos de cultura e 

promoção da escola e com atuações fora do espaço escolar, estes espetáculos servem 

enquanto forma de participação ativa dos alunos, para fomentar o trabalho em conjunto 

e o empenhamento artístico de cada um.  

- Espetáculos de Dança e Concertos de Música. Sendo o corolário dum trabalho que se 

vai desenvolvendo ao longo do ano lectivo, coordenando as várias classes e faixas 

etárias, os espetáculos terão como objetivo proporcionar ao aluno o experimentar, criar 

e interpretar nas mais diversas expressões artísticas. 

 

 

Capítulo VII 

 

Metas e Objetivos Gerais 

Antes de definirmos as Metas e os objetivos do Projeto é importante clarificarmos a 

diferença entre Meta e Objetivo. De uma forma sintética, podemos dizer que objetivo 

é o QUÊ queremos, o QUÊ vamos fazer e Meta é QUANTO queremos, COMO e QUANDO. 

Ao contrario dos objetivos as metas são quantificaveis. No entanto referem-se sempre 

ao cumprimento de algum objetivo. Cada objetivo pode ter uma ou mais  metas com ele 

relacionado. Objetivo sem Meta é só um sonho, dificilmente se alcança. Ajuda-nos a 

avaliar o nosso progresso, pois claramente estabelecido e mensurável, com um prazo 

final específico, facilmente se torna um padrão de desempenho, que nos permite avaliar 

o progresso. Assim, os objetivos são uma parte essencial do controle, o processo de 

garantir que as ações correspondam aos objetivos e aos planos criados para alcançá-los. 

 Se no Projeto Educativo são orientadas linhas gerais à vida escolar é com o Plano de 

Atividades definido anualmente que aquelas se concretizam, revelando-se assim a 

importância que assume sempre que este possa ser cumprido integralmente. A 

avaliação e se necessário a correção do projeto, deve ser em todos anos motivo de 

reflexão por parte de todos os intervenientes no processo educativo. O 

desenvolvimento do projeto educativo passará pela participação de todos que o 
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integram bem como pela motivação e responsabilização neste, para que, e de maneira 

articulada, se possam concretizar ações que envolvam todos os que constituem a Escola. 

Na base do ensino artístico estão presentes necessariamente a criatividade e a 

experimentação.  

É por isso importante que a escola oriente neste sentido recursos, passando inclusive 

pelo apoio e dinamização dos cursos que embora não oficializados (livres) 

correspondam às expectativas da comunidade e dos alunos, como são os cursos livres 

de dança de ballet R.A.D., dança Jazz, contemporânea, criativa, sociais, sevilhanas e 

flamenco, sapateado e hip hop e ainda para os mais pequeninos, o pianinho (4-5 anos), 

Descobrir (3-5 anos) pequenos violinistas (3-5 anos) baby class (1- 3 anos) e na música 

os mesmos cursos do ensino artístico especializado. 

 

1 - Estabelecem-se as seguintes metas para os próximos três anos: 

 - A adequada organização escolar é um fator fundamental para a melhoria da qualidade 

da escola, já que esta está na base das relações e interações estabelecidas entre todos 

os protagonistas da escola, deste modo será cada vez mais dada importância aos cargos 

e funções, tal como decorre nos Regulamentos Específicos Internos de cada sector de 

atividade. 

- O aproveitamento adequado dos recursos humanos terá como base o aproveitamento 

das capacidades dos docentes o que irá para além das suas funções letivas, no sentido 

de serem estes também a proporem, promoverem e realizar projetos ou iniciativas 

como são exemplo as oficinas, os workshops, os concertos, teatro, exposições de 

pintura, colóquios, seminários, ações de formação de professores e alunos e 

participação dos alunos em concursos nacionais e internacionais. 

 Pretende-se com estas ações uma complementarização ao ensino curricular, 

beneficiando o aluno com novos conhecimentos e experiências. 

 - Na sequência evolutiva da escola são as instalações e o equipamento elementos 

fundamentais para que esta se faça da forma mais correta. Conseguir tal, passa por uma 

racionalização e gestão tendo em conta a lotação escolar, o número de alunos por 

turma, as disponibilidades de professores e alunos bem como a utilização do 

equipamento para estudo. 
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- O crescimento da escola implica necessariamente a aquisição de material didático e de 

instrumentos, não só para que cada sala se encontre equipada com o que se considere 

essencial, mas ainda para que numa fase inicial o aluno, se ainda não possuir um 

instrumento, possa utilizar o que a escola lhe faculta. É fundamental uma escola de 

música e de dança devidamente equipada, não só quanto a instrumentos mas também 

com material de apoio como sejam aparelhos de reprodução musical ou ainda 

equipamento informático, vital para um desempenho mais eficaz. Foram adquiridos 

nestes dois últimos anos letivos equipamento informático e instrumentos musicais para 

as várias disciplinas e a aquisição de material foi proporcional ao crescimento do 

Conservatório em número de alunos.  

Temos vários alunos com dificuldades económicas para a aquisição de instrumentos 

e/ou outro material, o conservatório adquire o material necessário e faculta-os por 

empréstimo. 

 - A escola enquanto espaço educativo deverá não só servir para aulas mas também para 

que os alunos tenham disponíveis espaços em que fora das horas das atividades letivas 

os possam utilizar para estudar em atividades de grupo ou individual, pelo que foi 

elaborado um regulamento de utilização para um melhor funcionamento e 

racionalização dos espaços disponibilizados (sala de aula, auditório e biblioteca). 

 - A valorização da biblioteca/videoteca passará essencialmente por uma contínua 

aquisição de materiais didáticos. É intenção da Direção, tendo em atenção a qualidade 

das instalações da escola, continuar a adquirir equipamento/material de forma a 

rentabilizar os espaços existentes e ainda embelezar o espaço envolvente, no sentido 

de proporcionar o bem-estar dos alunos, dos encarregados de educação, professores, 

funcionários e à comunidade que frequenta as instalações. Temos efetuado a aquisição 

de material necessário para o equipamento da biblioteca/videoteca. 

 

2 - Melhorar as condições de ensino - mais e melhores aprendizagens 

O projeto educativo enquanto instrumento organizacional e orientador da ação 

educativa deve definir prioridades para articular com o Plano Anual de Atividades, o 

Regulamento interno e os Projetos Curriculares de turma. Sem prejuízo de um conjunto 

significativo de objetivos definidos para a melhoria da qualidade do ensino 

/aprendizagem, importa, por isso, identificar aqueles objetivos e estratégias que, para 



                                                                                                    PROJETO EDUCATIVO 2014/2017                                                                                              

34 
 

além de se revelarem de per si importantes, são indutores da melhoria dos resultados 

escolares. Para tanto, sugere-se que num primeiro momento sejam atacados os 

seguintes aspetos: 

- É nossa intenção alargar a oferta formativa, com a abertura dos cursos de Fagote, 

Violeta e Contrabaixo, pois são instrumentos fundamentais para a Orquestra, já em 

funcionamento. 

- Equipar todas as salas de instrumento com espelho (faltam três salas das seis existentes 

todas insonorizadas e com piano); 

- Manter o quadro de professores; 

- Procurar manter os alunos com os professores com que iniciaram a formação; 

- Ir ao encontro dos interesses e solicitações dos alunos, pois consideramos a motivação 

fundamental para melhor aprendizagem, 

- Diagnosticar as dificuldades dos alunos o mais cedo possível; 

- Disponibilizar acompanhamento individual aos alunos com dificuldades; 

- Monitorizar os resultados dos alunos e dos professores; 

- Promover a articulação entre os saberes; 

- Adaptar o processo educativo às necessidades individuais; 

- Proporcionar a todos os alunos atividades de complemento curricular e de apoio às 

necessidades individuais; 

- Promover uma articulação intra e interdepartamental, com coordenação e 

consolidação científica e pedagógica; 

- Implementar uma organização que possibilite o trabalho cooperativo entre os 

docentes; 

- Desenvolver mecanismos facilitadores da articulação dos docentes de cada grupo/ 

turma em função das características das crianças/alunos; 

- Incentivar os alunos a utilizarem a sala de estudos e a biblioteca; 

- Adotar procedimentos que garantam a confiança na avaliação interna e nos resultados 

obtidos elos alunos; 

- Permitir a permuta e /ou reposição de aulas entre docentes da mesma turma e/ou do 

mesmo grupo disciplinar; 

- Melhorar o funcionamento do gabinete de comunicação e imagem no sentido de 

divulgar as iniciativas e projetos desenvolvidos; 
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- Divulgar as boas práticas vivenciadas no conservatório; 

- Criar um plano de formação que dê resposta às necessidades profissionais dos 

docentes e não docentes, considerando as suas motivações e expectativas, bem como 

as linhas orientadoras da ação educativa desenvolvida pelo conservatório; 

- Desenvolver atividades que aproximem os pais e encarregados de edução; 

- Proporcionar atendimento personalizado e especializado, a todos os alunos, no 

âmbito da orientação escolar; 

- Qualificar os recursos humanos através da oferta de oportunidades de formação; 

- Proporcionar diversas formas de animação e convívio que fortaleçam o espírito de 

entreajuda, a responsabilidade e o espírito crítico; 

- Criar prémios de mérito. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Avaliação e Duração do Projeto Educativo 

 

1 - A avaliação do Projeto Educativo  

- Terá como base o relatório anual de atividades, na medida em que se compararão os 

pontos e estratégias definidas no Projeto Educativo e a sua efetiva realização. 

 

2 -Quem avalia e quando avalia 

- Compete ao Pedagógico acompanhar e avaliar este Projeto Educativo. 

- Tendo em conta que o processo de acompanhamento e avaliação deste projeto deve 

ser descentralizado e ter uma responsabilidade repartida é desejável que antes da 

avaliação final do Conselho Pedagógico, as estruturas pedagógicas e órgãos da escola 

façam uma avaliação fundamentada do Projeto Educativo nas áreas que lhe dizem 

respeito. 

- Na avaliação do Projeto Educativo deve ser tida em conta avaliação feita aos Planos 

Anuais de Atividades como um dos documentos concretizadores do Projeto Educativo. 

Deste modo conseguir-se-á uma avaliação transparente, mais objetiva e capaz de 

constituir um contributo efetivo para a melhoria dos processo e resultados escolares. 
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3 - Metodologia de avaliação 

 O Conselho Pedagógico para avaliação do projeto reunirá: 

 - No início do ano lectivo para definir estratégias de atuação; 

- Durante o 1.º período lectivo para aprovar os critérios de avaliação do projeto; 

- Durante o segundo período para fazer um ponto de situação sobre o desenvolvimento 

e aplicação do projeto; 

- No final do ano letivo para recolha e análise de dados e elaboração de um relatório. 

 

O Projeto Educativo estará em vigor do ano letivo 2014/2015 ao ano letivo de 2016/2017. 


