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I. Introdução 

O Projeto Educativo de Escola é, nos termos legais, um dos instrumentos de constituição e de 
exercício do processo de autonomia da escola. Justifica-se enquadrado numa perspetiva de 
conhecimento no meio sociocultural no qual a Academia de Artes de Chaves se insere, no 
sentido de obter uma resposta clara, estruturada e com base nas necessidades da sua 
comunidade social. A influência do projeto educativo na vivência escolar dá-se aos níveis tanto 
pedagógico como aos níveis  cultural e administrativo. Consiste no “poder reconhecido à escola 
de tomar decisões no domínio estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e 
organizacional, no quadro do seu Projeto Educativo”. Este documento serve assim a 
consagração da orientação educativa da Escola tendo como horizonte um espaço temporal de 
3 anos e explicitando os princípios, valores, metas e estratégias segundo as quais a escola se 
propões a cumprir a sua função educativa. 

Sabendo que a Escola não se limita a ser um lugar de transmissão de informação, mas sim de 
educação, crescimento e formação aos vários níveis do desenvolvimento humano, esta deve 
incorporar princípios flexíveis capazes de contemplar as diferenças de cada indivíduo e de cada 
grupo, nos seus múltiplos aspetos: social, cultural e económico. 

A elaboração do Projeto Educativo de uma escola deverá ser sempre o produto da interação 
entre todos os seus membros, membros esses que deverão fazer convergir os seus esforços no 
sentido de fazer desta um meio privilegiado de socialização e formação dos seus mais 
importantes protagonistas – os alunos. 

A educação e formação cultural perfila-se como um dos elementos estruturantes da 
personalidade e do desenvolvimento integral das populações. Assumindo que atravessamos um 
tempo cada vez mais exigente no que concerne à formação pessoal e à aquisição de 
competências que permitam um crescimento equilibrado, saudável e positivo, torna-se 
imprescindível a aposta na formação cultural e artística das populações envolventes, com 
especial destaque para os mais jovens. A escola propõe-se, como espaço de formação e 
crescimento, a proporcionar a todos sem exceção, os meios para tal. A integração da população 
escolar e sua respetiva interação no meio que a rodeia acompanha assim as funções formadoras 
e de aprendizagem inerentes à atividade escolar, assumindo um papel de extrema importância 
na democratização do ensino artístico e do acesso às manifestações culturais. 
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II. Caraterização do Meio Envolvente 
 

i. Chaves e a Região do Alto-Tâmega 

A cidade e o Concelho de Chaves fazem parte da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto-
Tâmega. O Alto Tâmega é uma comunidade intermunicipal e sub-região estatística de nível 
III (NUTS III) da Região do Norte de Portugal, situada no curso superior do rio Tâmega .Os 
concelhos do Alto Tâmega são Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila 
Pouca de Aguiar. Confronta, a oeste com o Cávado e Ave, a norte com Espanha (Galiza), a 
este com Terras de Trás-os-Montes e a sul com o Douro. 
 
O Município de Chaves integra ainda o projeto transfronteiriço Eurocidade Chaves-Verin em 
conjunto com a sua congénere galega Verin, um projeto que tem recebido da União 
Europeia variados destaque como exemplo da cooperação transfronteiriça na organização 
e disponibilização de serviços aos seus munícipes. A Eurocidade Chaves-Verin é também 
associada do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, uma organização que congrega vários 
municípios da Galiza e do Norte de Portugal. 
 
O concelho de Chaves desenvolve-se ao longo do vale do rio Tâmega, que tem posição 
central no território concelhio e que é delimitado pelas encostas das terras altas em seu 
redor, a nascente e a poente, de relevos graníticos e xistosos que chegam a atingir os 1000 
metros de altitude. Implantado no extremo Norte do país, na fronteira com a Espanha, 
confina a Norte com a Galiza e, do lado português, é limitado a Oriente pelos municípios de 
Vinhais e Valpaços, a Sul por Vila Pouca de Aguiar e a Oeste por Montalegre e Boticas. Chaves 
é um dos seis concelhos da região do Alto Tâmega, situada no distrito de Vila Real, 
assumindo uma posição estratégica no contexto do Noroeste Peninsular, reforçada pela 
confluência de importantes vias rodoviárias internacionais. 

O município de Chaves abrange uma superfície territorial de 591,32 Km2 distribuída por 39 
freguesias. Tem como núcleos urbanos mais importantes a vila de Vidago e a cidade de 
Chaves, sede de concelho, que engloba 8 freguesias, das quais apenas uma totalmente 
urbana. 

Os vestígios presentes na região de Chaves, legados da Pré-História, levam a admitir a 
existência de atividade humana no Paleolítico. São em grande quantidade os achados 
provenientes do Neolítico, do Calcolítico de Mairos, Pastoria e de S. Lourenço, dentre outros 
locais, e das civilizações proto-históricas, nomeadamente nos múltiplos castros situados no 
alto dos montes que envolvem toda a região do Alto Tâmega. 

As legiões romanas que, há dois milénios, conquistaram aquelas terras instalaram-se 
essencialmente no vale fértil do Tâmega, exatamente onde hoje se ergue a cidade e, 
construíram fortificações pela periferia, aproveitando alguns dos castros existentes. 

Construíram muralhas protegendo o aglomerado populacional, construíram a majestosa 
ponte de Trajano, fomentaram o uso das águas quentes mineromedicinais, implantando 
balneários Termais, exploraram minérios, filões auríferos e outros recursos naturais. Tal era 
a importância desse núcleo urbano, que foi elevado à categoria de Município no ano 79 d.C. 
quando dominava Tito Flávio Vespasiano, o primeiro César da família Flávia. Daqui advém a 
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antiga designação Aquæ Flaviæ da atual cidade de Chaves, bem como o seu gentílico — 
flaviense. 

Calcula-se pelos vestígios encontrados que o núcleo e centro cívico da cidade se situava no 
alto envolvente da área hoje ocupada pela Igreja Matriz. Ainda hoje lembra a traça romana, 
com o Fórum, o Capitólio e o Decúmanus, que seria a rua Direita. Foi nessa área que foram 
e ainda são encontrados os mais relevantes vestígios arqueológicos, expostos no Museu da 
Região Flaviense, como o caso de uma lápide alusiva a um combate de gladiadores.  

O auge da dominação romana verificou-se até ao início do século III, aquando da chegada 
gradual dos vulgarmente apelidados bárbaros. Eram eles os Suevos, Visigodos e Alanos, 
provenientes do leste europeu e que puseram termo à colonização romana. As guerras entre 
Remismundo e Frumário, na disputa do direito ao trono, tiveram como consequência a 
quase total destruição da cidade, a vitória de Frumário e a prisão de Idácio, notável Bispo de 
Chaves. O domínio bárbaro durou até que os mouros, oriundos do Norte de África, 
invadiram a região e venceram Rodrigo, o último monarca visigodo, no início do século VIII. 

Com os árabes, também o islamismo invadiu o espaço ocupado pelo cristianismo, o que 
causou uma azeda querela religiosa e provocou a fuga das populações residentes para as 
montanhas a noroeste, com inevitáveis destruições. As escaramuças entre mouros e cristãos 
duraram até ao século XI. A cidade começou por ser reconquistada aos mouros no século IX, 
por D. Afonso, rei de Leão que a reconstruiu parcialmente. Porém, logo depois, no primeiro 
quartel do século X, voltou a cair no poder dos mouros, até que no século XI, D. Afonso III, 
rei de Leão, a resgatou, mandou reconstruir, povoar e cercar novamente de muralhas. 

Foi então por volta de 1160 que Chaves integra o país, que já era Portugal, com a 
participação dos lendários Ruy Lopes e Garcia Lopes, tão intimamente ligados à história da 
terra. Recebeu carta de foral em 1258. 

Pela sua situação fronteiriça, Chaves era vulnerável ao ataque de invasores e como medida 
de proteção D. Dinis (1279-1325), mandou levantar o castelo e as muralhas que ainda hoje 
dominam grande parte da cidade e a sua periferia. Cenário de vários episódios bélicos no 
século XIX celebra a 20 de Setembro de 1837 a Convenção de Chaves, após o combate de 
Ruivães, que pôs termo à revolta Cartista de 1837, ou revolta dos marechais. Ainda neste 
concelho, na freguesia de Calvão, aconteceram várias aparições Marianas na década de 
1830 tendo sido aí construído o Santuário da Senhora Aparecida. 

A 8 de Julho de 1912 travou-se um combate entre as forças monárquicas de Paiva Couceiro 
e as do governo republicano, chefiadas pelo coronel Ribeiro de Carvalho, de que resultou o 
fim da 2ª incursão monárquica. Os intervenientes republicanos desse combate foram 
homenageados na toponímia de Lisboa, com a designação de uma avenida, a Avenida 
Defensores de Chaves, entre a Avenida Casal Ribeiro e o Campo Pequeno. A 12 de Março de 
1929 Chaves foi elevada à categoria de cidade. 

 

ii. Demografia do Concelho de Chaves 
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No concelho de Chaves, desde 1900 a 1960, a densidade populacional revelou um aumento 
e, aos 62,3 hab./Km2 no início do século seguiu-se em 1960 a contagem de 96,9 hab./Km2, 
o que era superior à média nacional que nesse mesmo ano se fixou em 93,8 hab./Km2. Estes 
números traduzem claramente o aumento da população verificado neste período. 

Na década de 1960, registou-se uma queda geral nas densidades, não só do concelho, como 
também do distrito e mesmo do continente. Assim, Chaves (concelho) passou de 96,9 
hab./Km2 no início desta mesma década para 73,7 hab./Km2 em 1970. O distrito de Vila 
Real, em 1970 registou apenas uma densidade populacional de 62,6 hab./Km² e o 
continente de 91,9 hab./Km². Neste período, as densidades (embora tenham sido superiores 
às do distrito) foram, todavia, inferiores à média nacional devido ao saldo migratório 
negativo (-21.448 pessoas no concelho). 

No que respeita às freguesias nota-se em algumas, valores mais baixos que os registados em 
1900 (é o caso de Vilarelho da Raia). Na década seguinte e devido à menor saída da 
população (saldo migratório negativo em -1432 indivíduos), a densidade voltou a aumentar 
no concelho, tendo sido de 77,7 hab./Km2,  valor que foi superior ao do distrito (62,3 
hab./Km2). Este acréscimo fez-se sentir com maior proeminência nas freguesias urbanas e 
contíguas a estes do que nas restantes. 

Este crescimento verificado no núcleo urbano deveu-se  fundamentalmente  à expansão do 
sector terciário, tanto na área dos serviços como na do comércio. Isto revela claramente a 
atracção que o centro exerce sobre as populações vizinhas. Assim, a Norte do centro urbano 
e ao longo do rio, as densidades populacionais são mais elevadas que na região análoga a 
sul. No entanto, regista-se como excepção Vidago (vila) que, em 1981, possuía 219 
hab./Km2, sendo a freguesia com maior densidade logo a seguir a Chaves (hoje dividida em 
três, Santa Maria Maior, Madalena e Santa Cruz-Trindade), e que contava, no mesmo ano, 
com 1170,3 hab./Km2. 

Atualmente, o concelho tem uma população de 41.444 habitantes (censos 2011), ao que 
corresponde uma densidade populacional de 70,09 hab/km2 o que é bem exemplificativo 
de que apesar de sofrer das consequências inerentes à sua interioridade, Chaves tem 
conseguido manter uma demografia estável, sendo a cidade um centro urbano importante 
para toda a região envolvente, mantendo a sua caraterística de concelho maioritariamente 
rural. 

iii. Cultura e Tradição 

O concelho de Chaves e a cidade em si sempre foi um polo de aglomeração de toda a região 
do Alto-Tâmega desde o início do 1º milénio. Devido talvez à sua proximidade com a 
Espanha e o seu papel estratégico na defesa do país, Chaves teve sempre a presença de 
guarnições militares aquarteladas, principalmente depois das invasões napoleónicas. 
Embora seja um tema ainda muito pouco estudado, poder-se-á fazer um paralelismo deste 
facto com outro de não menos importância e que é a existência de 6 bandas filarmónicas no 
concelho (numa altura em que se fala em crise de identidade de muitas associações e 
instituições do interior português, datando a fundação da mais antiga de 1826, tendo estado 
em atividade ininterruptamente. Como tal, as bandas filarmónicas congregaram à sua volta 
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muito da produção cultural e da formação dos seus elementos durante muitos anos já que 
a interioridade fez com que os avanços e conquistas que se foram processando no litoral 
tardassem a chegar a terras transmontanas. 

Nos últimos anos, houve em Chaves um crescimento acentuado da oferta e produção 
cultural. O descobrimento de um balneário romano datado do século II e uma estratégia de 
aproveitamento por parte do município da herança romana fez surgir um conjunto de 
eventos ligados ao mundo romano e ao termalismo introduzido pelo povo romano na 
cidade. Para além destes, está já implementado um festival de música tradicional com 
periodicidade anual, Identidades, que é um importante meio de divulgação e disseminação 
da cultura popular e tradicional. 

Existe atualmente um movimento cultural ligado a várias associações e grupos de jovens 
que têm permitido a que Chaves se tenha vindo a desenvolver como um centro cultural, 
tanto ao nível da produção de eventos como ao nível da criação artística. 

Por sua vez, as romarias e festas populares continuam a ser uma das atrações desta região, 
principalmente durante o Verão, sendo também uma das alturas de maior atividade devido 
ao regresso para férias dos muitos emigrantes que daqui partiram. 

iv. Autarquia 

A Câmara Municipal de Chaves tem sido um parceiro interessado e ativo no 
desenvolvimento deste projeto. A cedência em concurso público do espaço iniciou um 
conjunto de parcerias e colaborações que têm dado frutos e permitida à Academia de Artes 
de Chaves ser mais abrangente na sua oferta educacional. Os protocolos estabelecidos com 
as Bandas Filarmónicas do concelho são disso um exemplo claro mas também a parceria na 
criação e produção de eventos. 

v. Chaves nos nossos dias 

Atualmente, Chaves é uma cidade que se tem modernizado e investido nos eventos 
culturais, assim como na disponibilização de condições para o estabelecimento das 
populações locais. No seu espaço urbano impera o setor terciário, com uma indústria de 
turismo que é referência em toda a região, destacando-se as Termas de Chaves, o Balneário 
Termal e Pedagógico de Vidago, o Campo de Golf de Vidago, a Ponte Romana de Trajano, 
entre outras.  

Para além da grande herança histórica, Chaves possui atualmente um conjunto de 
equipamentos renovados e funcionais, o que muito contribui para a vivacidade do 
Município. Conta com um número considerável de Museus, sendo de referir o Museu da 
Região Flaviense que conta atualmente com 4 polos (história e arqueologia, arte sacra, 
história militar e história da ferrovia). Para além deste, conta com o Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso cujo projeto do Arquiteto Álvaro Siza Vieira já foi referenciado 
como uma das suas melhores obras. Ainda em processo de abertura encontra-se o Museu 
das Termas Romanas de Chaves, construído na sequência da descoberta arqueológica das 
mesmas (uma das mais importantes do género na Península Ibérica). Como equipamentos 
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culturais, o Concelho conta com o Centro Cultural de Chaves, complexo inaugurado em 2008 
e que conta no seu espaço com a Academia de Artes de Chaves (para além do Auditório 
Municipal, sala de exposições e outros serviços de índole cultural), o Pavilhão “Expoflávia” 
(centro de feiras e exposições de Chaves), o Cine Teatro Bento Martins e um anfiteatro ao 
ar livre com capacidade para cerca de 2000 pessoas e onde se realizam concertos integrado 
no espaço do Forte de São Neutel. Ao nível dos Serviços Públicos, Chaves está dotada dos 
principais postos, tais como Tribunal, Hospital, Centros de Saúde e Repartição de Finanças, 
não obstante as recentes restruturações dos mesmos o que levou à diminuição de 
competências e serviços oferecidos. 

No seu espaço rural, as atividades agrícolas estão em maioria, apresentando ainda um 
parque industrial relativamente desenvolvido.  A proximidade com a vizinha Espanha e a 
Região da Galiza proporcionou o nascimento do primeiro projeto de geminação 
transfronteiriça, tendo nascido a Eurocidade Chaves-Verin. Para além disso, Chaves tem-se 
assumido ao longo da sua história como um polo central para toda uma região, 
estabelecendo ligações muito próximas com os seus concelhos limítrofes. 

III. Caracterização da Escola 
 

i. Breve história 

A Academia de Artes de Chaves (AAC) é uma escola de ensino especializado da música fundada 
em 2008 no seguimento da vontade de criar um espaço onde de ensino artístico numa região 
deficitária no campo do ensino das artes. Embora Chaves e a região em que está inserida sempre 
se tenha destacado pela atividade cultural constante e abnegada das suas populações, as 
condições sociais e talvez a sua descentralização geográfica nunca permitiram que uma escola 
vocacionada para o ensino das artes se tenha estabelecido, pelo menos de uma forma séria, 
com meios adequados e pessoal docente qualificado. 

Depois de apresentado o projeto à Câmara Municipal de Chaves, foi-lhe concedido o direito à 
utilização e exploração das instalações do edifício  da Escola de Artes e Ofícios, integrado no 
Centro Cultural de Chaves, que tinha sido terminado na data referida, por parte da mesma 
entidade. 

Iniciou a sua atividade no ano letivo de 2008/2009 com cerca de 50 alunos e uma dezena de 
professores foi-lhe concedida nesse mesmo ano a autorização provisória de funcionamento e 
paralelismo pedagógico por parte da Direção Regional de Educação do Norte – Ministério da 
Educação. Ainda em 2009 foi concedida Autorização Definitiva de Funcionamento pela Direção 
Regional de Educação do Norte tendo como n.º DREN/230 de 22 de Maio de 2009.  Nesse 
primeiro ano de exercício de atividades, a Academia de Artes de Chaves conseguiu integrar-se 
no meio envolvente, através da estreita colaboração com os agentes culturais existentes na 
região, tais como as bandas filarmónicas, grupos de teatro, entre outros. Para além de ter 
iniciado a sua atividade com os curso básico de música e o curso de iniciação de música, a 
Academia de Artes de Chaves abriu também cursos livres na área das Artes Dramáticas, Dança 
e Artes Plásticas. 
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Em 2009/2010 teve acesso pela primeira vez ao financiamento público através de Contrato de 
Patrocínio com o Ministério da Educação, tendo aberto as 3 primeiras turmas do Curso Básico 
de Música em Regime Articulado, tendo permitido o acesso ao mesmo a cerca de 80 alunos, 
muitos deles sem qualquer contato prévio com o ensino da música. 

Desde 2013/2014, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de Novembro, passou a ser uma 
Escola de Ensino Artístico Especializado com Autonomia Pedagógica. 

Apesar dos variados constrangimentos ao seu normal funcionamento (nomeadamente as 
alterações ao sistema de financiamento [2010/2011], os sucessivos cortes aos valores de 
financiamento, as alterações curriculares, os sucessivos atrasos na abertura de concursos ou nos 
reembolsos a efetuar, entre outros), a Academia de Artes de Chaves tem caraterizado o seu 
percurso pela aposta na qualidade do seu ensino. A escolha criteriosa dos seus docentes e a 
estratégia de escola permitiu que nestes anos que decorreram desde a sua fundação, fosse 
possível apresentar resultados importantes. Depois da abertura em 2012/2013 do Curso 
Secundário de Música, a AAC viu pela primeira vez um aluno seu ingressar no Ensino Superior 
na área da música na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo – Instituto Politécnico do 
Porto (2014/2015), tendo este sido um marco importante na história da AAC. 

Em 2015/2016 tornou-se a primeira escola do país autorizada a integrar a Gaita-de-Foles e a 
Percussão Tradicional na disciplina de Instrumento do Curso Profissional de Instrumentista de 
Sopros e Percussão e na disciplina de Oferta Complementar do Curso Básico de Música. 

Desde a sua fundação que a participação em concursos, festivais e demais certames foram 
encarados como um importante momento formativo e, consequentemente, um meio 
privilegiado de divulgação do trabalho dos nossos alunos. A Orquestra de Sopros da AAC conta 
já no seu currículo com 10 prémios internacionais em Concursos em Portugal, Espanha e 
Luxemburgo e conta já com um grande número de alunos laureados nos mais diversos concursos 
de instrumento e selecionados para as orquestras juvenis do nosso país. Para além destes factos 
importantes, a AAC viu autorizada e integrada na Rede Nacional de Ensino Profissional o Curso 
Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão/Cordas e Teclas (em parceria com o 
Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins) desde ano letivo de 2014/2015, ampliando assim a 
oferta existente e adequando a mesma às necessidades dos alunos. 

Na área das Artes Dramáticas, desde 2009/2010 que a produção de um musical anual é um dos 
pontos marcantes da agenda cultural do concelho, mobilizando não só os alunos mas toda a 
comunidade educativa. 

Atualmente, a Academia de Artes de Chaves é constituída por 3 escolas, a saber: 

- Escola de Artes Dramáticas; 
- Escola de Dança; 
- Conservatório de Música; 
 
A interdisciplinaridade tem sido cultivada e desenvolvida com excelentes resultados e embora 
apenas o Conservatório de Música seja oficial, a abertura de espaço criativo tem permitido aos 
alunos terem uma experiência artística mais abrangente e completa.  
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A gestão criteriosa e cuidada dos cursos em oferta tem permitido à Academia de Artes de Chaves 
crescer de uma forma sustentada, apresentando uma qualidade reconhecida mesmo fora do 
nosso espaço geográfico. 

ii. Enquadramento Legal 

A Academia de Artes de Chaves é um estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo, criado 
ao abrigo do Decreto de Lei n.º 553/80 de 21 de Novembro e cuja entidade titular é a AAC – 
Academia de Artes de Chaves, Lda, registada com o Número de Pessoa Coletiva 508524652, na 
Conservatória do Registo Comercial de Chaves a 23 de Abril de 2008. 

iii. Objetivos Gerais 

A Academia de Artes de Chaves é ainda uma Escola do Ensino Artístico Especializado de Música, 
com Autonomia Pedagógica, integrado na rede territorial da Direção Geral de Estabelecimentos 
Escolares – Direção de Serviços da Região Norte (DGEstE – DSRN) e tem como principal objetivo 
a promoção, divulgação e ensino da música, da dança e das artes dramáticas, contando para o 
efeito com o patrocínio do Ministério da Educação, de acordo com a legislação aplicável.  

Outro dos objetivos gerais da Academia de Artes de Chaves é dotar os seus alunos de condições 
propícias à aprendizagem e à aquisição de competências no campo das áreas ministradas, 
dotando-os de ferramentas que lhes permitam atingir um nível de excelência nas suas áreas de 
estudo, permitindo-lhes, se assim o entenderem, seguir a via profissionalizante.  

Para além deste, é ainda objetivo da Academia de Artes de Chaves interagir e dinamizar o 
panorama cultural da região envolvente através da realização de atividades culturais e da 
abertura à população em geral. 

IV. Ensino Especializado de Música 
 

i. Cursos e Regimes de Frequência 

A Academia de Artes de Chaves oferece as seguintes opções de Cursos: 

¬ Curso de Iniciação Musical 
¬ Curso Básico de Música 
¬ Curso Secundário de Música 
¬ Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão 
¬ Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas 
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Oferece formação nas seguintes áreas: 

Flauta Transversal Oboé 
Clarinete Saxofone 
Fagote Trompete 
Trompa Trombone 
Tuba/Bombardino Violino 
Violeta Violoncelo 
Guitarra Piano 
Percussão Formação Musical 
Percussão Tradicional Gaita-de-Foles 

  

A oferta tem-se mantido estável desde a abertura da AAC, sendo evidente a dificuldade de 
apresentar uma oferta mais extensa, com instrumentos como o Contrabaixo ou a Harpa, fruto 
das dificuldades inerentes à interioridade e consequente necessidade de cativar docentes para 
lecionarem na AAC, assim como fruto do número mais reduzido de docentes com habilitação 
profissional ou própria para lecionarem esses instrumentos.  

Assim, tem sido feita uma aposta no equilíbrio da distribuição de alunos aquando das provas de 
admissão, com vista a fazer crescer a frequência de instrumentos tradicionalmente com menos 
procura e promovendo estabilidade na composição das classes. 

 

Evolução alunos por disciplina/instrumento 

Devido às condicionantes económicas que o país tem atravessado nos últimos anos e à crise 
demográfica que se tem vindo a acentuar com reflexo no número de nascimentos no concelho 
nos últimos 10 anos, o número de alunos a frequentar os diferentes cursos da AAC tem-se 
mantido constante, embora no Curso Básico de Música se tenha observado uma diminuição do 
número de alunos a frequentar. No Curso de Iniciação, por sua vez, podemos observar a 
consolidação dos números apresentados, refletindo de forma evidente a aposta cada vez mais 
sólida por parte dos encarregados de educação numa formação mais completa e a partir do 
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primeiro ciclo. Importa referir que a AAC não dispõe de qualquer tipo de financiamento 
disponível para os alunos do Curso Secundário de Música, uma vez que canaliza as verbas para 
financiamento ao Curso de Iniciação e ao Curso Básico de Música sendo a propina suportada na 
totalidade pelos alunos ou definidas ao abrigo dos protocolos celebrados com a Câmara 
Municipal e as Bandas Filarmónicas, o que acaba por influenciar os resultados apresentados. No 
entanto, nos últimos dois anos foram desenvolvidas estratégias de forma a tornar acessível a 
frequência do Curso Secundário de Música por parte de alunos que optam por direcionar o seu 
percurso académico para ofertas mais generalistas. Este facto teve como resultado um aumento 
do número de alunos a frequentar o Curso Secundário de música no último ano, ainda que 
continue a ser um número residual se compararmos com os alunos que terminam o Curso Básico 
de Música. O Curso Profissional de Instrumentista tem-se consolidado como uma oferta séria 
para os alunos que optam por continuar os seus estudos na área da música com perspetiva de 
seguir carreira na área, devido ao financiamento disponível e à tipologia do ensino profissional. 

 

Evolução dos Cursos Frequentados 

Os regimes de frequência disponíveis, de acordo com a legislação em vigor, para o Curso Básico 
de Música são: 

¬ Regime Articulado 
¬ Regime Supletivo 

Seguindo as orientações do Ministério da Educação e Ciência, a AAC tem apostado no Regime 
Articulado como regime padrão de frequência do Curso Básico de Música, sendo a grande 
maioria dos alunos a frequentar o curso alunos em regime articulado. Por sua vez, o regime 
supletivo tem observado um decréscimo acentuado nos últimos 3 anos, devido aos custos 
associados ao mesmo e à tipologia deste tipo de ensino, uma vez que o regime deixou de ser 
financiado parcialmente, criando entraves adicionais à frequência. Paulatinamente, o regime 
supletivo tem alterado a sua natureza de servir alunos que, pelas mais diversas razões, não estão 
elegíveis para a frequência em regime articulado, passando a servir os alunos que não estão em 
condições de financiamento e que são oriundos das bandas filarmónicas, fruto dos apoios 
concedidos através do protocolo celebrado entre as bandas filarmónicas, o município de Chaves 
e a AAC. 
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Evolução do Regime de Frequência no Curso Básico. 

 
a. Curso de Iniciação Musical 

O Curso de Iniciação Musical é direcionado aos alunos que frequentem o 1º Ciclo do Ensino 
Básico e pretende preparar os alunos para o ingresso no Curso Básico de Música, desenvolvendo 
competências e conhecimentos de base. 

Disciplina Carga horária/semana 
Instrumento 60’ 
Iniciação Musical 60’ 
Classe de Conjunto 60’ 

Plano de Estudos do Curso de Iniciação Musical 

A disciplina de Instrumento é lecionada a grupos de dois alunos. No caso de não haver 
possibilidade (devido ao número de alunos nas mesmas condições) o tempo de aula é lecionado 
na totalidade a um único aluno segundo um critério relacionado com a disponibilidade e nível 
de formação do mesmo. 

 
b. Cursos Básico de Música e Secundário de Música 

A AAC ministra os cursos básico e secundário de música, que podem ser frequentados em regime 
articulado ou supletivo, de acordo com a legislação em vigor. Em regime articulado os alunos 
frequentam a componente de formação geral no estabelecimento de ensino básico ou 
secundário e toda a componente de formação científica e técnica-artística no estabelecimento 
de ensino artístico especializado. Ao abrigo da parceria estabelecida entre a AAC e o 
Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, esta disponibiliza salas para que algumas disciplinas 
da formação vocacional sejam lá lecionadas, nomeadamente a disciplina de Formação Musical. 
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No regime supletivo os planos de estudos dos cursos básicos e secundários de música 
comportam apenas as disciplinas da formação vocacional e formação científica e técnica-
artística. Este regime de ensino destina-se a qualquer aluno, independentemente da sua idade, 
podendo ser ou não financiado, desde que apresente as condições previstas na legislação em 
vigor. 

O plano curricular e o plano de estudos são estabelecidos de acordo com a legislação em vigor.  

c. Curso Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão e  
Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas 

Estes cursos são direcionados a alunos que tenham terminado o 9º ano de escolaridade e 
pretendam seguir a via profissionalizante na área da música. 

A AAC, ao abrigo da parceria, leciona apenas as disciplinas da área científica e da área técnica, 
ficando a área sócio cultural a cargo do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins. 

O plano curricular e o plano de estudos são estabelecidos de acordo com a legislação em vigor.  

ii. Certificação 

Os cursos ministrados na Academia de Artes de Chaves são reconhecidos pelo Ministério da 
Educação e conferem as seguintes habilitações: 
 
 Curso Básico de Música: Frequentado em regime articulado confere diploma do 9º Ano 
de Escolaridade e o nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações (Portaria nº 36/2011 13 de 
Janeiro). Frequentado em regime supletivo o diploma do Curso Básico de Música é conferido 
aos alunos que comprovem possuir o 9º Ano de Escolaridade. 
 Curso Secundário de Música: Frequentado em regime articulado confere diploma do 
12º Ano de Escolaridade e o nível 3 do Quadro Nacional de Qualificações (Portaria nº 36/2011 
de 13 de Janeiro). Frequentado em regime supletivo o diploma do Curso Secundário de Música 
é conferido aos alunos que comprovem possuir o 12º Ano de Escolaridade. 
 Curso Profissional de Sopros e Percussão/Cordas e Tecla: confere diploma do 12º Ano 
de Escolaridade e o nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações. (Portaria nº 74-A/2013, de 15 
de Fevereiro). 
 

iii. Comunidade Educativa 
 

a. Alunos  

A Academia de Artes de Chaves, embora tenha uma oferta em curso livre de outras áreas 
artísticas, é predominantemente uma Escola de Ensino Artístico Especializado de Música. 
Grande parte dos alunos dos Departamentos de Dança e Artes Dramáticas são alunos do 
Conservatório de Música que procuram uma formação mais abrangente. Como tal, a grande 
percentagem dos alunos da Academia de Artes de Chaves são em primeira instância alunos do 
Conservatório de Música. 
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                        Distribuição dos alunos da AAC por Área de Formação/Departamento que frequentam. 

 

A grande maioria dos alunos dos Cursos do Ensino Artístico Especializado são oriundos do 
Concelho de Chaves (94%), contando ainda com alunos oriundos dos concelhos de Valpaços, 
Montalegre, Vila Pouca de Aguiar e alunos residentes em Espanha (totalizando cerca de 6% do 
quadro de alunos). 

 

Origem dos alunos Conservatório de Música 

A proeminência da frequência de alunos oriundos do Concelho de Chaves é justificável pela 
orientação do projeto em si para a comunidade do mesmo concelho. Ainda assim, em relação 
ao triénio anterior, observou-se um decréscimo de alunos de fora do concelho que frequentam 
o Ensino Artístico Especializado na Academia de Artes de Chaves. Este facto está diretamente 
relacionado com o fim do financiamento do Curso Básico de Música em Regime Supletivo, uma 
vez que o regime articulado obriga à inclusão de uma turma específica, situada em Chaves. 
Assim, continuamos a observar os efeitos do fim do financiamento da frequência em regime 
supletivo, limitadora para muitos alunos que, sem esse financiamento, se vêm impedidos de 
frequentar o Curso Básico de Música 
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Origem dos alunos por freguesia no ano letivo 2019/2020 

A amostra demográfica atual demonstra uma maioria de alunos a residir na freguesia urbana de 
Santa Maria Maior e nas freguesias de vizinhança com o espaço urbano, fruto da concentração 
da população na sede do concelho e da expansão do espaço urbano para as freguesias vizinhas, 
que funcionam como dormitório, típico de uma cidade em expansão demográfica e em 
desenvolvimento. No entanto, é também possível deduzir dos dados apresentados que a oferta 
da AAC tem chegado a freguesias mais distantes do centro urbano, havendo já uma 
percentagem considerável de alunos oriundos de freguesias limítrofes ou mais distantes, assim 
como de freguesias de outros concelhos, que não o de Chaves, fruto do crescente interesse e 
valorização do trabalho realizado pela AAC. Importa ainda salientar o caso de freguesias 
distantes mas com Bandas Filarmónicas e que apresentam um número considerável de alunos 
a frequentar a AAC, fruto da aposta destas na formação dos seus executantes.  
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Distribuição Demográfica dos alunos 2019/2020 

 

b. Corpo Docente 

Atualmente, a Academia de Artes de Chaves conta com 26 professores nos seus quadros. Destes, 
19 possuem Habilitação Profissional, 5 possuem Habilitação Própria e 2 encontram-se com 
Autorização Provisória de Lecionação. De notar o acentuado crescimento do número de 
docentes com habilitação profissional que era apenas de 4 em 2015/2016 e de 14 em 
2017/2018. De referir que os docentes com habilitação própria se encontram atualmente em 
fase de conclusão do Mestrado em Ensino. 

 

Habilitações dos Docentes em 2019/2020 
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Anos de Permanência da Academia de Artes de Chaves dos Docentes em 2017/2018 

O corpo docente da AAC poder ser considerado de estabilidade uma vez que menos de 1/3 dos 
docentes se encontra a lecionar há menos de 3 anos na escola. O facto desta percentagem ter 
diminuído em relação ao triénio anterior reflete a crescente estabilidade do corpo docente. 
Note-se ainda que a maior percentagem (38%) corresponde a docentes “fundadores” que estão 
a lecionar na AAC desde a sua abertura o que para uma escola com ainda poucos anos de 
funcionamento é de realçar. Importante ainda referir que um número considerável de docentes 
que permanecem desde o primeiro ano estabeleceu residência em Chaves, como consequência 
do lugar de lecionação. 

 

c.  Pessoal não Docente 

O corpo de pessoal não docente é composto por 5 funcionários, a saber: 

2 Administrativo (Contabilista e chefe de secretaria); 

3 Auxiliares de ação educativa; 

As habilitações académicas dos 2 administrativos é o Ensino Secundário (chefe de secretaria) e 
Licenciatura (contabilista) e as das Auxiliares são o 1º Ciclo do Ensino Básico num caso, Ensino 
Secundário no outro e Licenciatura no 3º. As habilitações do Corpo não docente são as 
adequadas para o normal desempenho das funções inerentes a cada cargo. 

 

d. Pais e Encarregados de Educação 

Foi fundada no ano letivo de 2017/2018 a Associação de Encarregados de Educação, 
promovendo a interação e auscultação de todos os pais e encarregados assim como a promoção 
da envolvência no processo educativo de toda a comunidade. 
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A Associação de Pais e Encarregados de Educação da AAC goza de autonomia e independência 
total para a eleição dos seus representantes, para a promoção de eventos e iniciativas ligadas à 
AAC, entre outras atividades. São realizadas reuniões trimestrais entre a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, a Direção Executiva da AAC e a Direção Pedagógica da AAC, com 
uma frequência bimensal, para além dos contactos regulares entre as 3 entidades sempre que 
se considera necessário para o bom funcionamento das atividades letivas. 

e. Instalações e Equipamentos 

A Academia de Artes de Chaves está instalada no Edifício da Escola de Artes e Ofícios, integrado 
no Centro Cultural de Chaves. Foi cedida pelo Município de Chaves, através de Concurso Público, 
para um prazo de 15 anos com renovação por igual período. 

17 Salas de Aula de Instrumento (4 equipadas com Piano Vertical); 

6 Salas de Música de Conjunto (Música de Câmara e Pequenos Grupos, 1 equipada com Piano 
Vertical); 

2 Salas Polivalentes (Orquestras); 

3 Salas de Teóricas (aulas em turma); 

1 Auditório com capacidade para 220 lugares. 

Para além das salas de aula existem ainda: 
 
Secretaria 
Sala de professores 
Gabinete da Direção Pedagógica 
Sala de Reuniões 
2 Gabinetes da Direção Executiva 
Bar 
1 Sala de Arrumo de Instrumentos 
2 salas de arrumos de manutenção 
WC’s em todos os pisos Masculino, Feminino e Portadores de Deficiências 
 
De realçar ainda que as salas polivalentes e estúdios, assim como o Auditório, possuem material 
multimédia (equipamento de som e imagem) de apoio às aulas. Todas as salas se encontram 
devidamente climatizadas e insonorizadas, assim como têm uma grande exposição solar devido 
às grandes dimensões das janelas o que proporciona iluminação natural durante todo o ano.  
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f. Órgãos de Gestão 
 

¬ Direção Executiva 
¬ Direção Pedagógica 
¬ Conselho Pedagógico 
¬ Departamento de Madeiras 
¬ Departamento de Metais e Percussão 
¬ Departamento de Cordas e Pianos 
¬ Departamento de Ciências Musicais 
¬ Conselho de Turma (para o Curso Profissional de Instrumentista de Sopros e 

Percussão/Cordas e Teclas) 
 

g. Estrutura Organizacional 
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h. Atividades de Enriquecimento Curricular 

A Academia de Artes de Chaves promove todos os anos diferentes atividades, entre as quais: 

¬ Concertos e Recitais; 
¬ Audições; 
¬ Workshops e Masterclasses instrumentais; 
¬ Visitas de Estudo; 
¬ Concursos; 
¬ Colaborações com associações e instituições do Concelho de Chaves; 
¬ Estágios de Orquestra (Orquestra de Sopros e Orquestra de Cordas) com Maestros 

convidados; 

 

i. Protocolos e Cooperações 

A Academia de Artes de Chaves está neste momento protocolada com o Agrupamento de 
Escolas Dr. Júlio Martins, com quem tem desenvolvido uma cooperação estreita, tanto ao nível 
do Curso Básico de Música como ao nível dos Cursos Profissionais de Instrumentista de Sopros 
e Percussão/Cordas e Teclas. Tem neste momento a funcionar uma turma em Regime Articulado 
do Curso Básico de Música por ano de escolaridade (um total de 5 turmas) e no Curso 
Profissional de Instrumentista de Sopros e Percussão/Cordas e Teclas conta com 3 turmas nos 3 
anos do Ensino Secundário. Esta relação é exemplo de uma articulação frutífera e eficiente entre 
as duas instituições de ensino, unindo esforços no propósito de desenvolver e expandir o ensino 
da música, tanto na vertente de Ensino Artístico Especializado (relação que dura desde o ano 
letivo de 2009/2010) como agora na vertente do Ensino Profissional. 

Para além dos protocolos com as escolas, a Academia de Artes de Chaves celebra todos os anos 
um protocolo com as 6 bandas filarmónicas do Concelho de Chaves e uma associação musical, 
envolvendo também a Câmara Municipal de Chaves, para tornar o curso básico de música mais 
acessível aos alunos que não cumpriam os requisitos de financiamento. São elas: 

¬ Banda Musical de Loivos 
¬ Banda Musical Flaviense “Os Pardais” 
¬ Banda Musical de Torre de Ervededo 
¬ Banda Musical de Vila Verde da Raia 
¬ Banda Musical de Rebordondo 
¬ Banda Musical de Outeiro Seco 
¬ Grupo Musical Amizade 

Este protocolo visa ir de encontro às necessidades das Bandas Filarmónicas no campo da 
formação, dotando-as de meios de desenvolvimento artístico e evolução musical numa região 
ainda com algumas lacunas nesse campo. 
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Frequência através do Protocolo 

Este protocolo vai de encontro às medidas de apoio estabelecidas no projeto inicial às 
instituições culturais da região e tem-se apresentado como uma mais valia no desenvolvimento 
artístico das instituições envolvidas. O número total de alunos inseridos no protocolo baixou 
significativamente o último triénio uma vez que as bandas filarmónicas estão a encaminhar os 
seus alunos cada vez mais cedo, permitindo-lhes assim as condições necessárias para serem 
elegíveis para financiamento através do Contrato de Patrocínio. Para além deste facto que 
continua a ser cada vez mais evidente, houve lugar à restruturação do mesmo por parte da 
Câmara Municipal de Chaves, havendo desde o presente ano letivo uma limitação ao número 
de alunos por banda filarmónica que podem beneficiar do apoio. 

Para além destes, a AAC tem um protocolo de cooperação com o Grupo Anteros (empresa 
sediada em Chaves) e desenvolve uma cooperação estreita com a Câmara Municipal de Chaves 
tanto ao nível da organização de eventos como da colaboração em eventos municipais. 

V. Situação Atual 
 

i. Caraterização do Quadro de Alunos 

A Academia de Artes foi fundada num período de implementação de novas normas e 
procedimentos no que ao Ensino Especializado de Música dizia respeito. Embora o regime 
articulado já tivesse sido salvaguardado como regra a aplicar nos estabelecimentos de ensino, 
em oposição ao regime supletivo (que deveria ser encarado como exceção) no Decreto de Lei 
n.º 310/83, foi impossível para a maioria das Escolas de Ensino Privado e Cooperativo cumprir 
com essa diretiva durante muitos anos. Como tal, a Academia de Artes de Chaves foi fundada 
numa altura em que o Ministério da Educação e as suas respetivas Direções Regionais encetaram 
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esforços junto das escolas, introduzindo um conjunto de reformas que tornaram o regime 
articulado mais exequível, tanto a nível pedagógico como a nível financeiro. Assim, a Academia 
de Artes de Chaves encontra-se atualmente com um quadro de alunos maioritariamente a 
frequentar o curso básico em regime articulado protocolada com um agrupamento de escolas 
no Concelho de Chaves, articulando-se com a mesma e criando as condições necessárias para 
que o acesso ao ensino articulado seja uma realidade perante a população, otimizando não só 
os aspetos pedagógicos mas também proporcionando condições de acesso a famílias mais 
carenciadas no plano financeiro. 

Devido às constantes convulsões no seio das entidades governativas e que culminou com o 
Despacho n.º 12522/2010 do Ministério da Educação, tornou-se cada vez mais difícil cumprir 
este desígnio. Assim, e perante as condições socioeconómicas no presente, foi tomada a decisão 
de manter o número de alunos estável, evitando um crescimento deste número, mesmo em 
anos em que nada fazia prever uma contração ou congelamento de verbas, de forma a garantir 
o normal funcionamento da escola, garantindo primordialmente a qualidade do ensino 
ministrado aos alunos. O número de alunos a frequentar o Curso Básico foi assim mantido num 
patamar aproximado, tanto nos casos de frequência em regime articulado como em regime 
supletivo financiado (o segundo até à extinção da figura de financiamento no regime supletivo). 

Como forma de mitigar a falta de financiamento para um número considerável de alunos não 
elegíveis para o mesmo, a Academia de Artes de Chaves tem desenvolvido um conjunto de 
estratégias, em estreita colaboração com os seus parceiros, com vista a fazer descer os custos 
associados à formação imputados aos alunos não financiados. Importa referir que  Academia de 
Artes de Chaves foi apenas a 3ª Escola de Ensino Particular e Cooperativo  a ser criada nos 
distritos de Bragança e Vila Real, sendo que a mais próxima das outras duas escolas distar de 
Chaves perto de 70 km. Aliado a isto está o fato de durante mais de um século, a região de 
Chaves ter tido uma atividade musical muito acentuada, cabendo o papel formador às bandas 
filarmónicas desta região, com todas as limitações que daí surgiram. Como tal, a Academia de 
Artes de Chaves veio trazer a oportunidade a muitos jovens músicos de investirem na sua 
formação mas que já não se inseriam nas condições impostas pelo Despacho n.º 17932/2008. 
Assim, e de forma a ir de encontro aos objetivos propostos no Projeto que presidiu à Academia 
de Artes de Chaves, foram criadas condições favoráveis a estes alunos de forma a reduzir os 
encargos com a totalidade do curso básico, através da intervenção das Bandas Filarmónicas, da 
Câmara Municipal de Chaves e da Academia de Artes de Chaves. Essas condições têm sido 
constantemente renegociadas e adaptadas de forma a fazerem frente às dificuldades que o 
Ensino Artístico Especializado atravessa no momento presente. Estes alunos, embora não 
financiados pelo Ministério da Educação, frequentam as disciplinas que constam do curso básico 
de música e cumprem todos os requisitos de avaliação previstos, maioritariamente com 
excelentes resultados escolares. 

Devido às exigências criadas pelos Despachos e Decretos de Lei atrás referidos, a Academia de 
Artes de Chaves viu-se na eminência de ter que criar soluções que permitissem uma mais eficaz 
adaptação e consequente cumprimento dos objetivos impostos em cada grau do curso básico 
de música. Para além das estratégias pedagógicas definidas em Conselho Pedagógico, houve a 
necessidade de precaver a situação em que alguns alunos que entram diretamente no 1º grau 
apresentavam. Assim, decidiu-se apostar na divulgação e sensibilização das populações para a 
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necessidade e vantagens da matrícula no curso de iniciação como forma de preparar os futuros 
alunos para as exigências do curso básico de música e dotá-los de competências de base de 
forma a facilitar a aprendizagem e o cumprimento dos objetivos. Este fato fez com que o curso 
de iniciação tivesse tido um aumento muito significativo ao longo dos primeiros anos, tendo 
recentemente caído para números mais baixos devido às restrições financeiras. Apesar disso, 
neste momento, cerca de 90% de alunos da turma de articulado de 1º grau/5º ano são alunos 
que frequentaram 1 ou mais anos do Curso de Iniciação Musical, fazendo com que a turma esteja 
melhor preparada que turmas anteriores para iniciar o percurso no Curso Básico de Música. 

No caso dos alunos do Curso Secundário de Música, a não existência de financiamento 
estrangulou o acesso ao mesmo, tornando este proibitivo a muitos dos alunos interessados. O 
regresso ao financiamento através do Contrato de Patrocínio veio abrir a possibilidade de tornar 
acessível a um reduzido número de alunos o financiamento para o Curso Secundário. No 
entanto, e depois de estudadas as possibilidades, concluiu-se que tendo em conta a 
possibilidade de ingresso no Curso Profissional de Instrumentista e a existência do Protocolo 
com as bandas filarmónicas do Concelho, as verbas residuais seriam melhor aplicadas no Curso 
de Iniciação e no Curso Básico de Música. Assim, uma grande maioria dos alunos do Curso 
Secundário são alunos ligados às Bandas Filarmónicas que usufruem do Protocolo com a Câmara 
Municipal de Chaves e a AAC, fato esse que faz com que a propina suportada pelos alunos seja 
consideravelmente mais baixa.  

Desde 2015/2017 que o Curso Profissional de Instrumentista se tem destacado como um meio 
privilegiado para a prossecução de estudos por parte dos alunos interessados. No entanto, a 
promoção do Curso Secundário de Música apresenta-se como uma alternativa necessária uma 
vez que a orientação profissionalizante do Curso Profissional de Instrumentista coloca alguns 
entraves aos alunos que têm intenção de prosseguir estudos no nível secundário, mas não têm 
intenção de seguir carreira na área. 

ii. Situação do Corpo Docente 

Todos os docentes possuem habilitação profissional, própria ou suficiente e são detentores de 
contrato de trabalho com a Academia de Artes de Chaves, sendo-lhe reconhecido o direito à 
integração numa carreira profissional, criando assim bases de estabilidade profissional. Importa 
referir que a interioridade de Chaves em relação aos centros urbanos de maior concentração 
populacional e onde se encontram as Escolas Superiores e Universidades que formam os 
docentes habilitados faz com que as condições de trabalho a criar pela escola tenham que 
atender às necessidades dos mesmos. O corpo docente foi escolhido utilizando critérios de 
qualidade artística, pedagógica e humana, misturando jovens licenciados com jovens 
professores com experiência pedagógica reconhecida. No presente ano letivo, os docentes que 
ainda não possuem profissionalização, iniciaram ou estão a terminar o processo de obtenção do 
Mestrado em Ensino. 

iii. Instalações e Equipamentos 

A Academia de Artes de Chaves ocupou em primeira mão o edifício da Escola de Artes e Ofícios 
do Centro Cultural de Chaves, cedido pela Câmara Municipal de Chaves através de concurso 
público. Este edifício, construído com o propósito de albergar uma escola deste género, está 
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dotada com salas insonorizadas, de entre salas individuais, salas de conjunto e salas teóricas, 
um auditório de grande capacidade. Para além disso, todas as salas estão à disposição dos alunos 
para estudo desde que não ocupadas com atividades letivas. 

iv. Novos Projetos em Desenvolvimento 

Atualmente a Academia de Artes de Chaves encontra-se em processo de desenvolvimento de 
uma plataforma digital para divulgação do trabalho realizado pelos nossos alunos, aproveitando 
a experiência adquirida durante o Estado de Emergência que vigorou em grande parte do ano 
letivo de 2019/2020, com vista à realização e transmissão de eventos em tempos em que os 
eventos presenciais não podem ser realizados e com vista à divulgação de uma forma 
sistemática durante tempos de atividades letivas presenciais. 

A criação de um ensemble de Música Contemporânea que inclua docentes e alunos está 
também neste momento a ser estudada, com abertura prevista para o início do ano letivo de 
2020/2021, num projeto promoverá o acesso a aprendizagens no âmbito da música 
contemporânea e a criação de mais um grupo de música de conjunto, aproveitando a partilha 
de experiências artísticas entre os docentes e os alunos. 

VI. Projeto Educativo 
 

i. Finalidade 

O Projeto Educativo é o instrumento de referência de qualquer escola onde se identificam os 
problemas essenciais a combater e onde se definem as grandes linhas de ação. Este é um 
documento de princípios que retratam a mesma, orientador de políticas educativas, capaz de 
responder positivamente às reais necessidades de toda a comunidade envolvente de uma forma 
própria, singular e coerente apontando as linhas filosóficas de uma pedagogia de ensino que 
possibilite a consecução das finalidades, prioridades e objetivos propostos. 

Este Projeto Educativo é fruto da reflexão e análise dos dados e resultados obtidos nos anos de 
atividade da Academia de Artes de Chaves e também do conhecimento e observação da 
realidade musical e cultural da região em que esta se integra, através da observação das reações 
e ações provocadas não só pela atividade da Academia de Artes de Chaves mas também pelos 
diferentes eventos que acontecem. 

ii. Objetivos 

Depois de tratados os dados disponíveis, concluiu-se que este documento definiria 4 objetivos 
específicos na condução da política educativa da Academia de Artes de Chaves: 

¬ Continuar a melhorar e desenvolver novas estratégias de forma a proporcionar aos 
alunos uma Formação na Área da Música cada vez mais sólida e de qualidade, dotando-
os de competências e experiências que lhes permitam definir o seu percurso neste 
âmbito; 

¬ Promover estratégias que permitam o Acesso e a Continuidade do Percurso no Ensino 
Vocacional a todos os alunos, com especial atenção aos alunos que terminam o Curso 
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Básico de Música e pretendem seguir o percurso formativo na área da música no nível 
secundário; 

¬ Desenvolver e expandir a Interação com o Meio Envolvente, tornando a AAC cada vez 
mais um agente ativo e importante no tecido cultural do concelho e da região do Alto-
Tâmega; 

¬ Manter a Autonomia Pedagógica, desenvolvendo estratégias e condutas que permitam 
acentuar a identidade pedagógica da Academia de Artes de Chaves e permitam a 
obtenção de resultados de excelência. 
 

Embora estes 5 objetivos se articulem e complementem, é convicção que qualquer uma delas 
encerra em si especificidades que serão tratadas à frente e importam definir. 

Qualquer escola de ensino especializado de música contem intrinsecamente em si a finalidade 
de formar os seus alunos da forma mais sólida possível com vista à evolução dos mesmos. No 
entanto é necessário que os problemas existentes estejam claramente identificados de forma a 
ser mais fácil a sua resolução. Promover estratégias para a prossecução de estudos com vista à 
realização do percurso formativo completo é também um aspeto muito importante, uma vez 
que os alunos que se matriculam pela primeira vez num dos cursos disponíveis tem como 
pretensão realizar todo o plano de formação, podendo ser impedido por questões de insucesso 
escolar ou problemas financeiros. Com as alterações introduzidas no financiamento dos 
diferentes regimes de frequência, nomeadamente a extinção do financiamento do regime 
supletivo no Curso Básico de Música, coloca-se em evidência a necessidade de desenvolver 
estratégias que permitam que o acesso ao EAE continue democratizado, principalmente se 
considerarmos o meio envolvente e as dificuldades financeiras inerentes das famílias da região. 
A Autonomia Pedagógica é condição essencial para equacionar todas os objetivos aqui 
apresentados atendendo às necessidades da comunidade envolvente, com a sua singularidade 
local. Por fim, a interação com o Meio Envolvente apresenta-se não só como um meio de 
retribuição à população ou divulgação do trabalho realizado, mas também como um aspeto 
extremamente importante na formação dos nossos alunos, colocando-os em situações de “vida 
real” no que à música diz respeito, aumentando o grau de exigência e desenvolvendo as 
competências performativas. 

Neste contexto, é desejável um espírito empreendedor, cooperativo, numa dinâmica de 
construção e reconstrução entre todos os intervenientes para que o Projeto Educativo cumpra 
efetivamente a sua essência, e a escola se aproxime da comunidade envolvente (educativa e 
social) e se integre e faça parte do meio em que está inserida. 

iii. Formação na Área da Música 

Surgindo como uma finalidade óbvia e intrínseca ao papel de um estabelecimento de ensino 
especializado de música, as recentes alterações legislativas atrás apontadas fizeram com que 
surgissem novas problemáticas e desafios que urgem ser solucionadas de forma a otimizar todo 
o processo de aprendizagem e permitir a todos os alunos a obtenção de competências que lhe 
permitam obter sucesso na mesma. A autonomia curricular prevista no Despacho n.º 
5908/2017, de 5 de julho apresenta-se como uma oportunidade de pensar o currículo artístico, 
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indo de encontro às necessidades específicas de cada escola. O desenvolvimento curricular 
apresenta-se assim como uma ferramenta crucial no desenvolvimento pedagógico dos alunos e 
na supressão das necessidades pedagógicas dos mesmos. 

A necessidade de dotar os alunos que iniciam o Curso Básico de Música de competências 
consentâneas com o nível de ensino que vão frequentar continua a apresentar-se como um 
desafio constante e que importa tratar e pensar caso a caso. Sabemos que cada aluno é único 
nas suas especificidades e a adaptação de métodos apresenta-se como uma ferramenta 
essencial. 

Outra questão que surgiu nesta reflexão foi a de que existe ainda uma procura significativa do 
curso básico de música por um grupo de alunos que já não se enquadra nos pressupostos 
definidos pelo Ministério da Educação para o financiamento público, embora em cada vez 
menor número. Sendo na sua maioria alunos oriundos de bandas filarmónicas e 
consequentemente já com algumas competências adquiridas (embora muitas vezes com 
problemas específicos decorrentes da falta de orientação anterior), é necessário uma adaptação 
dos programas de forma a fazer face a estas necessidades e normalizar o processo de 
aprendizagem, mantendo o foco na ultrapassagem destes problemas de base sem reduzir os 
níveis de motivação decorrente da necessidade de “dar um passo atrás”. 

 

Políticas Educativas e Objetivos das mesmas 

A prossecução de este propósito depende de um conjunto de políticas educativas esclarecidas 
e devidamente enquadradas nas especificidades do meio em que a escola se integra. Neste 
sentido, enumeram-se uma série de medidas que contribuirão para a consolidação dos objetivos 
propostos. 

¬ Continuar a promover a classe de Iniciação Musical; 

No último triénio assistiu-se a um aumento de alunos a matricularem-se no Curso de 
Iniciação. Tal fator pode ser indexado à perceção que os encarregados de educação têm de 
que a frequência no referido curso por parte dos seus educandos, reforça a aquisição e 
desenvolvimento de competências a trabalhar durante o Curso Básico de Música. Assim, e 
analisando os resultados do último triénio, torna-se claro que o Curso de Iniciação continua 
a ser uma ferramenta importante para a promoção do sucesso no Curso Básico de Música. 

A falta de bases e competências que, supostamente, deveriam estar adquiridas (aquando 
do ingresso no Curso Básico de Música), fez com que muitos alunos tenham que ter um 
acompanhamento mais específico de forma a colmatar essas deficiências. Assim, definiu-se 
que deveriam continuar a ser promovidas condições de forma a permitir um aumento da 
frequência no Curso de Iniciação, eliminando assim essas deficiências e otimizando o 
processo de aprendizagem no momento do seu ingresso no Curso Básico de Música. Para 
tal, é necessário encetar junto dos Pais e Encarregados de Educação ações de 
esclarecimento e de promoção do Curso de Iniciação Musical, claras e simples, de forma a 
alertar os mesmos para as vantagens daí decorrentes. Outro aspeto de motivação é o facto 
dos alunos a frequentar o Curso de Iniciação Musical e com aproveitamento a todas as 
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disciplinas verem facilitado o seu acesso ao Curso Básico de Música, apresentando melhores 
resultados nas Provas de Admissão. Continua a ser objetivo, a curto prazo, que as turmas 
em regime articulado que iniciem o percurso no Curso Básico de Música sejam constituídas 
numa grande maioria por alunos com um ou mais anos de frequência no Curso de Iniciação 
Musical. 

¬ Adaptação dos Planos Curriculares de Cada Disciplina; 

As dificuldades acima apontadas e demonstradas por uma grande parte dos alunos a 
frequentar o Curso Básico em regime articulado levou a que fosse feito uma adaptação dos 
planos curriculares iniciais de forma a integrar aspetos do Curso de Iniciação. Este aumento 
de carga programática veio por a nu a necessidade de desenvolver estratégias que 
permitissem ao aluno atingir os objetivos com sucesso. Foi definido um período de 3 anos 
(3º Grau) para que o aluno atingisse o nível de competências equivalente ao grau que 
frequenta, dando assim uma margem de manobra mais alargada ao docente para levar o 
aluno a atingir os objetivos pressupostos. 

¬ Desenvolvimento das relações de cooperação e articulação entre a Academia de Artes 
de Chaves e o Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins; 

Embora possamos considerar que a relação entre as duas instituições tem sido frutífera e 
estável, existem ainda áreas importantes a serem desenvolvidas na articulação entre as 
mesmas. Os dados disponíveis mostram que os problemas de aprendizagem tendem a ser 
encontrados em ambas as componentes da formação dos alunos, sendo possível assim agir 
em antecedência para evitar ou resolver esses mesmos problemas. Outra das vantagens 
desta situação é a sensibilização das escolas de ensino regular para a necessidade de 
equilibrar horários não só com o intuito de articular com os horários da AAC mas também 
de modo a permitir uma maior otimização do tempo disponível para estuda tando da 
componente geral como da componente vocacional.  

No último triénio tornou-se também bastante evidente a necessidade de trabalhar em 
estreita colaboração com os gabinetes de psicologia e departamento de ensino especial, de 
forma a articular estratégias a serem utilizadas na definição do percurso dos alunos. 
Finalmente, é objetivo a adição à Comissão Acompanhadora criada no triénio anterior de 
um elemento da área do ensino especial e da psicóloga da AEJM, de forma a tornar este 
acompanhamento mais frutífero e efetivo. 

¬ Desenvolvimento de estratégias de recuperação para alunos retidos em regime 
articulado; 

Aos alunos em regime articulado só é permitido que fiquem retidos numa disciplina da área 
vocacional duas vezes, não havendo prejuízo de progressão na componente geral, mas 
havendo lugar à exclusão da frequência em regime articulado. Assim, os alunos retidos serão 
alvo de uma adaptação do plano curricular de forma a permitir-lhe realizar uma Prova de 
Avaliação para a Transição de Grau. Para além disso, no caso da disciplina de Formação 
Musical, o aluno frequenta o grau no qual foi retido e as aulas do grau que deveria estar a 
frequentar, integrado na sua turma. Esta medida permite ao aluno realizar um esforço de 
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acompanhamento do programa extra e impede a sua desintegração da turma, promovendo 
o aproveitamento. 

¬ Definição de critérios claros e estruturados para a definição de uma estratégia com 
vista à recuperação de eventuais reprovações; 

Definição dos critérios para a criação de uma estratégia com vista à recuperação de 
eventuais reprovações, adaptados e orientados de forma a recolocar o aluno no nível 
pressuposto, de maneira a atingir os objetivos propostos em tempo útil. Estas estratégias 
deverão ter em conta não as dificuldades apresentadas pelos alunos em questão, mas 
também a condição socioeconómica, a sua integração na comunidade escolar e o ambiente 
familiar.  

¬ Definir critérios de avaliação uniformes e equivalentes para todas as disciplinas de 
forma a promover a coerência e equidade da avaliação, salvaguardando sempre as 
especificidades de cada disciplina; 

A equidade na avaliação das diferentes disciplinas do curso básico de música é uma garantia 
de justiça na avaliação dos diferentes alunos e impede a desmotivação dos alunos. No 
entanto é sempre de salvaguardar as especificidades de cada uma, principalmente no caso 
dos diferentes instrumentos, já que a avaliação deve ser utilizada não só numa perspetiva 
de retorno do trabalho realizado mas também como meio pedagógico de gestão do 
processo de aprendizagem. 

¬ Promoção do trabalho de cooperação disciplinar entre os professores de Instrumento 
e Formação Musical; 

Derivado desta realidade do regime articulado, os professores de Formação Musical 
deparam-se com a necessidade de realizar trabalho de iniciação musical, enquanto que os 
professores de Instrumento precisam que estes realizem um trabalho mais prático com vista 
a dotar os alunos de competência de leitura para a prossecução dos objetivos propostos. 
Deverá haver uma estreita colaboração entre as duas entidades que permita colmatar as 
dificuldades apresentadas. 

¬ Inclusão dos Pais e Encarregados de Educação com vista ao sucesso do processo 
educativo; 

A sensibilização dos pais e encarregados de educação para as necessidades de estudo dos 
seus educandos é um processo fulcral para o sucesso do processo educativo. As 
especificidades do estudo de um instrumento e o tipo de dedicação que implica fazem com 
que o papel dos pais seja de suma importância para o desenvolvimento do seu educando. A 
ajuda no estabelecimento de rotinas de estudo, o enfoque na importância do estudo 
individual, e o desenvolvimento de estratégias de estudo são papeis a desempenhar pelos 
encarregados de educação. 
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¬ Continuidade e reforço do ensino de música em regime articulado; 

Apesar dos problemas apresentados por esta realidade, a frequência em regime articulado 
é o regime por excelência e que dá maiores garantias ao aluno de poder ter sucesso no seu 
percurso de aprendizagem. A adaptação dos currículos, a menor carga horária total e a 
articulação entre as escolas na elaboração dos horários permitem-lhes uma maior 
disponibilidade para o estudo da área vocacional. 

¬ Aposta nos grupos de classe de conjunto como forma de desenvolvimento artístico e 
aplicação das competências adquiridas; 

As classes de conjunto não deverão ser encaradas como disciplina de menor importância já 
que deverão ser o espaço privilegiado de aplicação das competências adquiridas. A 
importância da aplicação de conhecimentos fora do espaço de aula de instrumento é 
essencial para a evolução dos alunos, devendo sempre serem criadas condições para que o 
aluno esteja integrado num grupo onde possa aplicar as competências adquiridas no seu 
instrumento. É crucial para se atingir este objetivo a criação de grupos de música de câmara 
ou grupos de maior dimensão, sempre que possível. 

¬ Integração dos alunos em atividades de desenvolvimento artístico e humano através 
dos recursos postos à disposição pela escola; 

Das muitas especificidades inerentes a uma escola de ensino artístico, existe uma que por 
vezes é deixada de parte pelos agentes educativos. A aprendizagem musical deve ter sempre 
como finalidade e a apresentação pública regular. A apresentação regular em audições, 
recitais, concertos e outros tipos de eventos artísticos e culturais deve sempre ser 
incentivada e devem ser criadas as condições para que ocorram, tanto no seio da escola 
como em articulação com entidades e instituições externas à mesma. A participação em 
grupos musicais externos à escola deve ser incentivada como forma de retorno do aluno ao 
espaço público, proporcionando novos desafios, aumentando os níveis de motivação e 
potenciando o desenvolvimento do mesmo. 

¬ Continuar a criar condições para que alunos que não são elegíveis para financiamento 
tenham acesso ao Curso Básico de Música, promovendo a igualdade de oportunidades 
e justiça social; 

Devido às especificidades sociais desta região, o princípio de igualdade de oportunidades 
faz com que a Academia de Artes de Chaves tenha que ser um espaço aberto a todos, sendo 
imperativo que crie condições propícias à frequência destes alunos, tanto a nível pedagógico 
como ao nível de custos. 

¬ Organização de Master-Classes, Workshops, Seminários; 

A disponibilização aos alunos de outros espaços e de outros agentes é importante na 
evolução geral dos mesmos. A organização de eventos de formação permite um 
potenciamento do processo de aprendizagem devido ao contato com profissionais de relevo 
nas suas áreas de estudo mas também a troca de experiências e abertura de horizontes 
devido aos alunos externos que estes eventos atraem. 
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¬ Identificação precoce e definição de medidas a tomar em relação a alunos que 
apresentem uma conduta de desistência no final dos ciclos de ensino; 

O momento de final de ciclo é sempre um momento de redefinição de vontades e 
prioridades por parte dos alunos. Surge por vezes um tipo de conduta que urge identificar e 
modificar relacionada com a ideia de que, quando é decidido não continuar o percurso 
formativo no ano consequente, já não é preciso haver esforço ou atingir os objetivos 
propostos, fato agravado pela consciência que uma eventual retenção nas disciplinas do 
ensino vocacional não implica uma retenção no ensino regular. Muitas das vezes, esta 
conduta é mesmo permitida e compreendida pelos Encarregados de Educação. Importa que 
os docentes envolvidos no processo sejam capazes de reconhecer o problema de forma 
precoce e, sempre que necessário, desenvolvam estratégias que leve o aluno a terminar 
com sucesso o ciclo em questão. Nestes casos, deverá haver uma interação entre os 
professores das diferentes disciplinas, de forma a encontrar soluções válidas e eficientes. 

¬ Desenvolvimento e atualização dos meios de Ensino à Distância e respetivos Planos; 

O ano letivo de 2019/2020 trouxe-nos uma realidade inédita, nomeadamente no que diz 
respeito à pandemia de COVID-19. É fulcral que a AAC se movimente para um gradual 
aumento de meios digitais e de Ensino à Distância de forma a integrá-los paulatinamente na 
vida cotidiana da escola e no desenvolvimento pedagógico da mesma. Estes meios, não 
sendo perfeitos para o EAE, apresentam-se como ferramentas adicionais e no 
desenvolvimento de aprendizagens. Importa ainda retirar da experiência referente ao 
Estado de Alerta as ferramentas que poderão potenciar o EAE e refletir sobre elas. Para além 
deste facto, importa ainda manter os Planos de Ensino à Distância atualizados e eficientes, 
para a eventualidade da necessidade de terem de ser aplicados, uma vez que se prevê ainda 
um período prolongado de vigência da pandemia. Potenciar aprendizagens através dos 
meios digitais e permitir a rápida transição entre o ensino presencial e o ensino à distância 
(no caso de se tornar necessário) é assim um dos desafios mais importantes para o próximo 
triénio, evitando quebras no processo educativo. 

¬ Realização de Parcerias com outras Escolas de Ensino Vocacional da Música; 

A AAC, na perspetiva de abrir experiências formativas aos seus alunos encontra-se já em 
processo de procura de parcerias com outras escolas da mesma tipologia, com vista à 
realização de intercâmbios e definição de condições de acesso a atividades e eventos que 
proporcionem um maior número de experiências e o acesso a realidades distintas por parte 
dos alunos, promovendo assim a sua aprendizagem. 

¬ Realização de Projetos Interdisciplinares, com especial incidência nas Escolas de Artes 
Dramáticas e Dança; 

A interdisciplinaridade dos cursos do ensino vocacional de música com outras áreas 
artísticas é de extrema importância para o acesso a uma formação mais sólida e completa. 
Sempre que possível, deverão ser realizados projetos com as outras Escolas da AAC 
envolvendo outras expressões artísticas. 
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iv. Acesso e Continuidade do Percurso no Ensino Vocacional 

Foram identificados dois aspetos fundamentais para a interrupção do percurso no ensino 
vocacional: o insucesso escolar e as dificuldades de acesso ao financiamento público. 

Se no caso do insucesso escolar, as estratégias e condutas a tomar já foram abordados no ponto 
anterior, o caso das dificuldades de acesso ao financiamento público apresenta-se como um 
ponto de grande dificuldade na resolução. É claro que a AAC precisa de ter uma situação 
financeira saudável que não ponha em causa a qualidade da oferta educativa. Assim, é 
necessário desenvolver estratégias que permitam minorar a carga financeira dos alunos sem 
acesso ao financiamento. Isto é ainda mais urgente no caso dos alunos que transitam para o 
Curso Secundário de Música uma vez que, mesmo em condições em concordância com a 
legislação em vigor, não conseguem aceder ao financiamento por falta de verbas disponíveis 
para tal. 

 

Políticas Educativas e Objetivos das mesmas 

¬ Desenvolver e solidificar o Protocolo entre as Bandas Filarmónicas, a Câmara 
Municipal de Chaves e a AAC; 

A Câmara Municipal tem tido um papel preponderante neste ponto, estando recetiva a 
reajustes inerentes às alterações no sistema de financiamento. É objetivo trabalhar em 
estreita cooperação com as outras partes do protocolo de forma reduzir a propina a 
suportar pelos alunos que fazem parte das bandas filarmónicas protocoladas. 

¬ Continuar o processo de procura de outras formas de encaixe financeiro, tais como 
mecenatos, cooperações ou outras formas de interação; 

Não obstante a crise financeira que atravessamos, a AAC tem aumentado em grande 
medida o seu capital de mérito e visibilidade. É nossa convicção que será possível 
realizar esforços com vista à criação de parcerias com empresas da região, sejam elas de 
mecenato ou outra tipologia, que permita um encaixe financeiro com vista a uma 
eventual redução de propinas nos cursos em oferta. 

¬ Levar a cabo ações de sensibilização para o problema inerente ao sistema de 
financiamento junto das entidades competentes; 

A exposição dos problemas inerentes ao sistema de financiamento e à injustiça social 
que ela implica deverá ser um dos objetivos a cumprir. Sempre que possível, deverão 
ser comunicadas às entidades competentes as dificuldades que são apresentadas assim 
como as consequências das mesmas. 

¬ Manutenção e Desenvolvimento dos Cursos Profissionais de Instrumentista de 
Sopros e Percussão/Cordas e Teclas como alternativa ao Curso Secundário de 
Música; 
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A existência de uma alternativa prefigura-se como um fator extremamente importante. 
O acesso ao Curso Profissional poderá ser sempre uma alternativa e é objetivo manter 
essa oferta. No entanto, importa tomar medidas para que os alunos sejam 
completamente esclarecidos das implicações desta opção e das necessidades 
específicas da mesma, de forma a não criar problemas no percurso dos alunos. 

v. Interação com o Meio Envolvente 

O papel da escola nunca se deve cingir à atividade letiva/pedagógica de transmissão de 
conhecimentos, excluindo-se do meio em que está integrada. E se isto é verdadeiro em qualquer 
escola, assume uma dimensão muito mais importante numa escola de ensino artístico. Para 
além da função formadora, a escola deve ter a função de formar público informado e crítico não 
só entre a população escolar mas também no seio da comunidade social em que se integra. A 
organização de eventos, a demonstração pública do trabalho realizado e a integração da 
população em geral nas atividades internas da escola são aspetos importantes para se conseguir 
atingir o objetivo de potenciar a cultura musical de uma população. O nível de fruição cultural 
da população da região de Chaves e a reação que se tem dado em função das estratégias 
apresentadas leva-nos a definir algumas linhas de conduta. 

A divulgação dos eventos internos da Academia de Artes de Chaves deve ser uma constante. 
Integrar os mesmos no seio da população serve tanto o propósito de divulgação como o de 
proporcionar um ambiente próximo daquilo que deverá ser uma performance aos nossos 
alunos. As audições devem ser um espaço performativo propício ao desenvolvimento de 
competências musicais inerentes à atividade musical. Tocar sempre para um número 
considerável de público desenvolve essas competências, tais como postura de palco, a 
capacidade de lidar com a pressão e com os nervos e aumenta os níveis anímicos e motivacionais 
dos alunos. Ao mesmo tempo, é uma montra do trabalho realizado e educa o público no sentido 
da compreensão do trabalho e esforço prévio necessário à performance, na postura de público 
e, acima de tudo, na fruição musical, através da audição de diferentes estilos e estéticas 
musicais. 

A criação de um grupo que servisse de referência de qualidade para as Bandas Filarmónicas da 
região e modelo a seguir no aumento da qualidade artística e que, ao mesmo tempo, servisse o 
propósito de dotar os alunos de bases sólidas de prática orquestral a serem aplicadas nas 
mesmas foi um dos objetivos que presidiu à génese deste projeto. A Orquestra de Sopros da 
Academia de Artes de Chaves surgiu no primeiro ano de atividade da escola e desde então tem 
tido uma evolução muito acentuada, sendo já uma referência de qualidade aos níveis regional e 
nacional. A sua função deverá ser desenvolvida de forma a ser cada vez mais uma referência 
com vista à elevação dos padrões de qualidade e da exigência do público, condição indispensável 
à evolução artística e cultural de uma sociedade. 

Por fim, a criação de eventos de qualidade reconhecida é também um dos meios necessários 
para o alcance destas metas. Através das relações criadas pela Academia de Artes de Chaves e 
do peso institucional da mesma, é possível organizar eventos direcionados para a população 
escolar em conjunto com a população em geral. A diversidade e qualidade devem ser os critérios 
que presidam à organização destes eventos aliados ao interesse pedagógico e formativo. 
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Políticas Educativas e Objetivos das mesmas 

¬ Divulgar e promover as audições e recitais de alunos junto da população envolvente, 
especialmente a audição de final de período; 

Atrair público para as audições permite criar um momento especial na performance dos 
alunos. A divulgação deve ser concisa e clara de forma a chegar ao maior número de pessoas 
possível. 

¬ Definir e organizar os critérios que presidem à organização das audições, recitais e 
outros eventos internos da Academia de Artes de Chaves; 

Só será possível atrair público e mantê-lo se o momento da audição ou do recital for 
estruturado de forma a ser acessível e agradável ao público. No entanto, estes aspetos 
nunca se deverão sobrepor aos critérios pedagógicos inerentes a estas atividades. 

¬ Utilizar as classes de conjunto e música de câmara como meio privilegiado de 
divulgação e apresentação cultural; 

A utilização dos pequenos grupos de música de câmara em atividades realizadas em 
cooperação com entidades exteriores à Academia de Artes de Chaves deverá ser o meio 
privilegiado de divulgação, de demonstração de padrões de qualidade e de interação da AAC 
com o meio envolvente. 

¬ Continuar a promover a interação da Orquestra de Sopros da Academia de Artes de 
Chaves com a comunidade envolvente; 

A realização de concertos regulares e em espaços abrangentes é um dos meios mais eficazes 
para se atingir este objetivo. É importante que, para além do seu papel pedagógico, a 
Orquestra continue a prestar apoio às bandas filarmónicas da região e estreite relações de 
forma a otimizar as mesmas, criando um ambiente de fruição artística e aproveitamento de 
recursos por ambas as partes. 

¬ Aproximar a Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves dos seus parceiros; 

Estreitar a colaboração com as bandas filarmónicas implica a consolidação dos protocolos já 
existentes. Deverão ser levadas a cabo atividades de esclarecimento e divulgação junto 
destas entidades e, sempre que necessário, realizar-se momentos de balanço e reflexão 
junto das mesmas de forma a otimizar as relações. 

¬ Organizar eventos com artistas externos à Academia de Artes de Chaves; 

É obrigação da Academia de Artes de Chaves divulgar não só o seu trabalho mas permitir a 
toda a população e aos seus alunos o conhecimento de outros artistas, diferentes correntes 
estéticas, sempre acompanhadas de perto e apoiadas pela escola. A organização de 
concertos e recitais, assim como a procura e obtenção de apoios particulares para os 
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mesmos deverão criar as bases para a existência de festivais e eventos mais alargados no 
âmbito da música. 

¬ Colaborar e participar em eventos realizados por entidades parceiras da AAC sempre 
que solicitados; 

A colaboração com outras instituições na produção e apresentação de eventos é também 
uma forma de inserir a AAC no meio envolvente enquanto proporciona aos seus alunos 
novos momentos formativos. 

¬ Deslocar, sempre que possível, os eventos da AAC para espaços fora do edifício, tais 
como auditórios, museus ou outros que se adequem à finalidade do evento; 

A deslocalização dos eventos, tornado o espaço geográfico dos mesmos mais abrangentes, 
é extremamente importante na diversificação da experiência performativa dos alunos e na 
cativação de novo público e interessados no que é realizado pela AAC, sendo de incentivar 
(sempre que seja possível e adequado) a realização de eventos noutros espaços do concelho 
e mesmo fora do mesmo. 

¬ Desenvolvimento da “Semana Cultural da AAC”, expandindo o seu âmbito, objetivo e 
implementação no espaço envolvente; 

A Semana Cultural da AAC tem sido um evento anual que tem misturado eventos 
apresentados pelos alunos e grupos da AAC com eventos apresentados por músicos e 
grupos convidados. O crescimento observado, ao nível do público envolvido e do número 
de concertos apresentados permite o crescimento no sentido de desenvolver um modelo 
de realização mais aproximado de um festival de música erudita, extravasando assim o 
caráter mais “interno” da Semana Cultural. Consideramos que esta abertura e crescimento 
será de uma importância maior para a comunidade escolar, tanto ao nível da definição de 
um espaço nobre de divulgação do que melhor se faz na AAC como ao nível de proporcionar 
aos alunos acesso a manifestações culturais mais abrangentes.  

 

vi. Autonomia Pedagógica 

A autonomia pedagógica revela-se como um instrumento de otimização das políticas educativas. 
As especificidades desta região e a adaptação dos recursos e estratégias definidas à realidade 
envolvente torna-se assim importante na prossecução dos objetivos propostos. Embora sendo 
uma escola recente, a Academia de Artes de Chaves possui já a autonomia pedagógica, fruto das 
alterações ao Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. 

 

 

Políticas educativas e Objetivos das mesmas 
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¬ Melhorar os recursos, consolidar uma oferta própria e criar um maior envolvimento 
da comunidade no espaço escolar; 

A adaptação da oferta ao meio envolvente, atendendo às especificidades e otimizando os 
recursos é fulcral para o desenvolvimento pedagógico e para o aumento das taxas de 
sucesso da escola. 

¬ Pensar e discutir a estrutura curricular dos cursos ministrados; 

O desenvolvimento e adaptações curriculares são parte importante decorrente da 
Autonomia Pedagógica. O currículo deve ser constantemente pensado e desenvolvido de 
forma a ir de encontro às necessidades dos alunos e às especificidades tanto dos cursos 
como do meio envolvente. 

¬ Desenvolver e solidificar a Autonomia Pedagógica; 
O desenvolvimento de todas as políticas atrás enunciadas será garantia da construção 
de um caminho no sentido da consolidação da autonomia pedagógica. 

 

vii. Estratégias de desenvolvimento 

A operacionalidade do projeto educativo depende duma vontade coletiva e determinada. 
Contudo, existem certos instrumentos de suporte para a sua concretização efetiva. 

 

1. Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades é o primeiro instrumento a considerar para uma organização 
eficiente do trabalho e consequentemente permitir atingir os objetivos propostos e a execução 
do projeto educativo. Neste, devem constar as várias atividades a realizar (audições, concertos, 
recitais, momentos de avaliação e todos os outros eventos) numa perspetiva de crescimento, 
dinamismo e envolvência social. 

2. Tempo de Estudo na Escola 

O Tempo de Estudo na Escola aparece como um tipo de estudo mais apoiado já que o aluno 
pode ter a presença, sempre que possível, do professor na orientação do mesmo. Torna-se ainda 
mais importante nos casos de alunos que não têm instrumento próprio. 

3. Aulas de Apoio 

Nos casos identificados pelos docentes, deverá haver lugar à marcação de aulas de apoio ou, no 
caso de formação musical, a indicação de frequência em mais de uma turma desta disciplina de 
forma a colmatar as dificuldades apresentadas. Será ainda feito um acompanhamento mais 
específico nestes casos. Estas medidas justificam-se enquadradas na perspetiva de necessidades 
diagnosticadas pelos docentes, tais como atitudes negativas, falta de hábitos de estudo, de 
bases musicais ou outros. 
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4. Acompanhamento de proximidade  

O acompanhamento proximidade dos alunos é um dos aspetos mais caraterísticos do EAE no 
âmbito da música. Os professores da disciplina de Instrumento, pela especificidade da mesma, 
encontram-se numa posição privilegiada para identificar problemas e dificuldades ao nível 
pedagógico e também ao nível pessoal dos seus alunos. Assim, em articulação com a Direção 
Pedagógica e com o Diretor de Turma (no caso dos alunos a frequentar o Curso Básico de Música 
em Regime Articulado), pretende-se que o acompanhamento de proximidade seja ativo e 
permita identificar precocemente situações que coloquem o aluno em risco de não conseguir 
obter aproveitamento nas aprendizagens ou que influa negativamente sobre a sua situação 
pessoal. Consideramos que assim, será mais efetiva a resolução de problemas que surjam no 
percurso escolar do aluno, promovendo entretanto o bem estar do mesmo e o seu crescimento 
de forma integrada e positiva. 

 

5. Órgãos de Gestão 

Sempre que necessário, os assuntos relativos à realização deste projeto educativo deverão ser 
tratados em sede de Departamento ou de Conselho Pedagógico, de forma a agilizar eventuais 
medidas a tomar ou questões a resolver. 

VII. Avaliação do Projeto Educativo  
 

O presente projeto educativo é um documento sempre em aberto e recetivo a 
mudanças, decorrentes duma avaliação contínua no sentido de responder eficazmente 
às necessidades da comunidade educativa. Para tal, definem-se as seguintes estratégias 
de avaliação e órgãos de avaliação: 

Órgão Competente para a Avaliação do Projeto Educativo:  

 Conselho Pedagógico da AAC 

Periodicidade da Avaliação:  

 Anual e sempre que for solicitado por escrito ao Conselho Pedagógico, justificando a 
 solicitação 

Instrumentos de Avaliação a aplicar:  

 Auscultação dos docentes em sede de Departamento; 

 Auscultação dos alunos através da realização de Inquéritos no final do ano letivo; 

 Auscultação dos encarregados de educação através da realização de Inquéritos no 
 final do ano letivo; 

 Discussão das informações recolhidas em sede de Conselho Pedagógico; 
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 Produção de deliberações e decisões quanto ao Projeto Coletivo por parte do Conselho 
 Pedagógico; 

 Produção de um relatório de avaliação no final da vigência do presente Projeto 
 Educativo, cujas conclusões deverão ser vertidas no Projeto Educativo subsequente 
 como anexo ao mesmo. 

  

No que concerne ao Projeto Educativo referente ao triénio anterior pode ser considerado 
cumprido com sucesso. No entanto, constata-se que os desafios se mantêm em grande medida, 
fruto da estabilidade do processo educativo da AAC e da intemporalidade dos mesmos. A 
melhoria de condições tanto físicas como pedagógicas, refletidas nos resultados obtidos, 
continua a ser uma prioridade para a AAC. A manutenção e desenvolvimento dos aspetos 
positivos e a correção e reorientação dos aspetos menos positivos são a linha de orientação mais 
visível não só no projeto educativo da AAC mas em toda a sua politica educativa. Outro dos 
desafios que se apresentam prementes agora que findou o documento, é a necessidade da AAC 
se tornar cada vez mais ativa no desenvolvimento de estratégias que permitam colmatar as 
ineficiências do sistema de financiamento, evitando que um cada vez maior número de 
candidatos se vejam impedidos de frequentar a oferta da AAC por questões meramente 
financeiras. Um desses fatores de equilíbrio foi o Curso Profissional de Instrumentista uma vez 
que permitiu equilibrar os horários dos docentes e manter a escola com um número de alunos 
que permitiu fazer cumprir os objetivos traçados, nomeadamente no que diz respeito à 
continuidade do percurso formativo. É intenção da AAC manter a escola num caminho de 
sucesso e permitir aos alunos condições para poder atingir os seus objetivos. No entanto, ficou 
claro que apenas a oferta ao nível do ensino profissional não é suficiente para ir de encontro às 
expetativas dos alunos que terminam o Curso Básico de Música com aproveitamento. Teremos 
de continuar a procurar soluções que permitam essa continuidade também para os alunos que 
não querem investir na via profissionalizante. 

Para o próximo triénio, apresentam-se desafios inéditos, em contexto de pandemia. Vai ser 
pedido à escola que esteja à altura dos mesmos e que se reinvente para continuar a 
proporcionar uma oferta válida e de qualidade no que diz respeito ao EAE. Esse esforço de 
reinvenção vai marcar muito do sucesso deste Projeto Educativo, considerando que a AAC se 
encontra em condições, a todos os níveis, de fazer frente às dificuldades e desafios que se 
apresentem. 

VIII. Duração 

O presente projeto educativo aplica-se ao triénio 2020/2023. 

IX. Realização 

Execução 

 Luciano Pereira 

 Vasco Sousa 
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Colaboração 

 Bruno Nunes 

 Ricardo Lopes 

 João Dias 

 Humberto Vitorino 

 José Vitorino 

 Tânia Rosa 

  

X. Nota Final 

Este documento foi realizada durante os meses Janeiro e Maio de 2020, entrando em vigor em 
Julho de 2020. A abrangência temporal está pensada para os anos letivos de 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023. 
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