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1– Introdução 

 
Este Projeto Educativo é um documento de orientação educativa sendo composto por um 

conjunto de informações fundamentais que descrevem a escola e as suas particularidades 

quer do ponto de vista organizacional quer do ponto de vista de especificidades 

pedagógicas e formativas. 

É um documento aberto, no sentido de não haver rigidez. Tudo pode ser inovado e 

melhorado através da prática do dia-a-dia e dos desafios que a atividade educativa nos põe 

e impõe. 

2– Caraterização do meio envolvente 
 

O Município da Maia pertence ao Distrito do Porto e à sub-região da área Metropolitana do 

Porto. Tem 82,99 km² de área e 134 988 habitantes (2021), subdividida em 10 freguesias - 

Águas Santas, Castelo da Maia, Cidade da Maia, Folgosa, Milheirós, Moreira, Nogueira e 

Silva Escura, Pedrouços, São Pedro Fins e Vila Nova da Telha. O Município é limitado a 

norte pelos municípios da Trofa e de Santo Tirso, a leste por Valongo, a sueste por 

Gondomar, a sul pela cidade do Porto a sudoeste por Matosinhos e a noroeste por Vila do 

Conde. Para além da cidade da Maia, o município possui três vilas: Moreira, Castêlo da 

Maia e Águas Santas. O Concelho engloba em si os três setores de atividade, setor 

primário, secundário e terciário, sendo este último o preponderante, seguido do setor 

secundário e, por último, o setor primário. É um Concelho com uma forte tradição cultural e 

etnográfica. Sendo que as instituições culturais mais antigas permanecem, mas existe uma 

profunda abertura e procura das novas instituições culturais, que trazem as novas 

tendências e perspetivas. Podemos, por exemplo, falar no festival de Teatro Cómico da 

Maia, um se não o maior do país, já com um vasto reconhecimento internacional. O 

Município da Maia aposta fortemente na área da Cultura, por um lado, porque faz parte da 

sua política mas, por outro lado, porque é uma «exigência» cada vez mais profunda por 

parte dos munícipes. O Conservatório de Música da Maia surge como a única instituição no 

Concelho – servindo também concelhos limítrofes - na área do ensino artístico 

especializado. Surgiu de um sonho mas também de uma demanda da população. Somos a 

única escola a dar resposta nesta vertente artística, de forma oficial. 

 

 

 



 

2.1 - Parceiros e estratégias de envolvimento da escola no meio. 

 

A Câmara Municipal da Maia é o nosso maior parceiro, no entanto podemos dizer que todas as 

instituições, entidades, associações de cariz educativo e cultural do Concelho se articulam com a 

escola por forma a lhes levarmos o que de melhor fazemos - educar para a Arte e com a Arte. A 

colaboração da escola com todos os agrupamentos de escola do Concelho da Maia, para além de 

outros agrupamentos de outros Concelhos – Matosinhos, Valongo, Vila do Conde, tem sido 

transversal no tempo. 

No âmbito da parceria com a Câmara Municipal da Maia, Foram-nos lançados vários desafios, de 

entre eles, as AECs, o projeto «Escola Aberta», «A Música vem ao Museu», entre outros, assim 

como uma programação anual de Concertos, como os Concertos de Natal, Concerto de Reis, etc.         

Temos desenvolvido cada vez mais um trabalho de apresentação da escola ao meio, quer a pais de 

futuros alunos, quer à comunidade em geral, através de sessões abertas ao público, sobre o EAE e 

projetos da escola. 

É política da escola colaborar em todos os pedidos feitos por todas as entidades de cariz educativo, 

cultural ou outras, desde que a colaboração seja de mais-valia pedagógica para os alunos e feita 

sempre na máxima dignidade, no máximo respeito pelo momento de apresentação dos nossos 

alunos. 

A nossa missão fora de portas, é levar à população, por um lado, momentos da melhor 

performance musical, mas por outro lado, levar a educação para a música, o gosto, o amor pela 

música a quem não pode no presente ou não pôde no passado e aos que, provavelmente, num 

futuro também não possam frequentar uma escola de ensino artístico.Tal como vem acontecendo 

há já uns anos, pretendemos que no fim de cada ano letivo, a lista de colaborações continue a ser 

cada vez maior.   

 

2.1.1 Parcerias 

 

- Câmara Municipal da Maia; 

- Serviço de Educação da Câmara Municipal da Maia; 

- Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia; 

- Museu de História Etnográfica das terras da Maia; 

- Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia; 

- Agrupamento de Escolas Levante–Maia ; 

- Agrupamento de Escolas de Alfena; 



 

- Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia; 

 

- Colégio Novo da Maia; 

- Externato António Nobre 

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

- ESMAE; 

- Escola Superior de Música de Lisboa; 

-.CICCOPN; 

-.Centro de Educação e Formação Profissional Integrada 

-.Rottary Clube da Maia: 

-.Mimos DIXIE BAND 

-.Ginasiano Escola de Dança: 

-.Junta de Freguesia de Águas Santas; 

-.Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura 

-Teatro Art'Imagem; 

- Centro Hospitalar e Universitário São João e Fundação Infantil Ronald MCDonald. 



 

 
 
 
 

 

1 – Valores orientadores, estratégias e metas da escola. 
 

Sendo a educação um valor essencial na vida das nossas crianças e jovens e, sendo no 

ponto de vista do Conservatório de Música da Maia, a educação artística parte integrante e 

fundamental do valor Educação, no seu todo, temos como princípio proporcioná-la a todos. 

Para esta escola, a riqueza que a educação artística fornece a quem a tem, será o motor 

de desenvolvimento de caraterísticas fundamentais na criança ou jovem, como um todo, 

físico, mental e espiritual. A arte exprime e ajuda a expressar, a arte incita a criatividade e 

esta, por sua vez, é a única forma pela qual as crianças jovens e adultos terão capacidade 

de resolução de problemas. A arte pacifíca, a arte ensina a lidar com e a expressar 

emoções, a arte ensina o autoconhecimento e a autoconsciência. Por esta escola 

considerar a formação artística como algo fundamental, pratíca propinas muito baixas, para 

que a condição financeira não seja, dentro do possível, critério de exclusão natural. 

Tem esta escola por objetivos: 

 
- Fornecer uma educação artística que permita, a quem a frequenta, ser um bom ouvinte, 

um bom músico e adquirir as bases para no futuro ser um possível bom profissional; 

- Fornecer um conjunto de competências básicas e avançadas na área da música, sendo 

que para nós essas competências passam também pelo contacto e prática de outras 

vertentes artísticas, no nosso caso o Teatro e a Dança; a interdisciplinaridade será sempre 

um ponto fundamental em todo o processo pedagógico; 

- Fornecer melhor qualidade formativa através dos docentes mais qualificados; 

 
- Fornecer possibilidade de contacto permanente com realidades de outras escolas 

nacionais e internacionais, como meio de crescimento e aprendizagem; 

 

- Adotar todas as medidas consideradas necessárias a que cada aluno conclua com o 

máximo sucesso, todos os ciclos de ensino que inicia e prossiga a sua formação na área; 

- Fornecer aos alunos todos os meios para avaliação e melhor encaminhamento dos 

mesmos, dentro ou fora da escola; 

- Fornecer aos nossos antigos alunos forma de continuarem a contactar com a  

realidade artística, podendo participar nos grupos da escola; 

- Fornecer a todos os nossos antigos alunos que seguiram o ensino superior de 

Música, possibilidade de estágio na escola; 



 

- Contribuir de todas as formas possíveis para que cada aluno veja neste espaço uma 

possibilidade de crescimento artístico mas sobretudo pessoal. O sentido de respeito, 

responsabilidade e cooperação são princípios que devem pautar todos os momentos e 

contextos de todos os alunos nesta escola; 

- Incrementar e educar os alunos no sentido da solidariedade e responsabilidade social, 

ensinando- os a pôr os seus talentos e aprendizagens ao serviço da felicidade, educação 

cultural e artística e bem estar da comunidade; 

- Promover partilhas de experiências e aprendizagens em Concursos e Festivais 

Nacionais e Internacionais; 

-    Promover intenso envolvimento de alunos, pais e professores no processo educativo; 

 
-    Fomentar o reconhecimento nacional e Internacional dos alunos e formações da escola; 

 
-    Inclusão permanente da escola na comunidade e da comunidade na escola; 

 
-    Promover formação artística e cultural aos Pais através dos projetos Coro de Pais e 

Class Band; 

 

- Levar, em permanência, a educação e performance artística à comunidade – jovens, 

adultos e idosos; 

- Promover experiências pedagógicas de alta qualidade, a alunos em fase final de 

Formação a nível de Ensino Superior da Música; 

- Constituir-se como potencial empregador para, por exemplo, alunos após adquirirem 

habilitações para a docência; 

- Possibilitar estágios, em cooperação com entidades formadoras, a formandos com NEE; 
 

- Disponibilizar e aprimorar em permanência mecanismos e estratégias de comunicação 

eficazes e eficientes entre toda a comunidade escolar e, entre a escola e o meio 

envolvente; 

- Desenvolver em permanência mecanismos de gestão que permitam à escola 

acompanhar todas as mudanças que se mostrem necessárias ou exigidas. 

 

Teve esta escola como metas no triénio de vigência do último Projeto: 
 

 

-    Prosseguir e intensificar o cumprimento de todos os objetivos que lhe estão por base; 
 

- Aumentar o número de alunos, permitindo dar resposta ao universo de candidatos à 



 

escola. Esse aumento terá de passar, necessariamente, pelo aumento do Financiamento 

atribuído à escola: 

-    Aumentar substancialmente o número de alunos abrangidos através das AECs; 
 

- Requalificação do edifício da escola, por forma a nos permitir abrir de forma oficial o 

Curso de Ensino Especializado de Dança 

 

- Conseguir celebrar outros protocolos e parcerias, já propostos pela escola a outras 

entidades. 

 
 
 

Tem esta escola como metas para o triénio de vigência do atual Projeto (2022/2025) ser: 

 
 
 

A escola da Integração e diversidade - Social, Cultural e artística: 

O Conservatório realiza projetos, eventos, concertos, seja por meio de parcerias no âmbito do 

teatro, do circo, da poesia, seja através de projetos da dança e da música em eventos com 

variadíssimos fins, solicitados por entidades externas ou de produção própria. Realiza 

formação nas diferentes áreas artísticas com os seus alunos e dirigidos à comunidade em 

geral. Realiza eventos solidários. Partilha e dedica momentos artísticos com ERPI, 

infantários, e comunidade em geral. Aposta na diversidade musical com os diversos grupos 

implementados seja na área coral como instrumental de câmara, Orquestra, Ensemble de 

Guitarras, para além de uma ampla diversidade de instrumentistas solo na área de sopros, 

cordas, teclas, canto e percussão. Aposta também na introdução da diversidade de 

repertório que vai desde o erudito nas suas diferentes épocas e estilos como da música em 

geral. Desenvolve projetos de formação extracurricular como a Rockschool, os Cursos Livres 

de música e dança, o Coro de Pais, o Coro que integra alunos, professores e antigos alunos 

do Conservatório etc. Organiza estágios de Orquestra abertos a músicos de outras escolas 

através da Orquestra Jovens Músicos Maiatos. 

 

A Escola da Inovação – nas abordagens, ofertas e estratégias: O Conservatório 

enquanto escola oficial do EAE na área da Música, não se limita a desenvolver 

aprendizagens em contexto erudito, mas sim proporciona a transversalidade nas artes em 

geral e na música em particular. 

 



 

A Escola da Qualidade e eficiência – qualidade artística e eficiência transversal:  

O Conservatório aposta na contratação de profissionais qualificados, versáteis e capazes, 

proporcionando-lhes ações de formação e espaço para desenvolverem os seus projetos 

artísticos e formativos, traduzindo-se esta postura numa forte aposta na qualidade e 

diversidade de formação dos seus alunos e dos eventos culturais que integra e produz. 

Dispõe de variadas áreas de formação que proporcionam igualmente variadas formas de 

expressão artística aos executantes e ao público, traduzindo-se esta experiência no 

esclarecimento advindo de uma formação rica e ampla de conhecimento e 

autoconhecimento. Organiza a sua ação decisória transversal por meio de grupos de 

trabalho, grupos de departamento curricular, Conselho Pedagógico, Direção Pedagógica e 

Direção Geral que atuam individualmente em conformidade com o que lhes compete e 

convergem em objetivos comuns enquanto equipa de trabalho. Proporciona aos alunos e 

grupos dos mais variados níveis de aprendizagem momentos de apresentação interna 

informal, formal e externa sendo que uns servem como exercício para preparar os outros 

momentos contribuindo assim para a progressão e para que todas as apresentações sejam 

adequadas ao contexto e propósito. 

 

4- Caraterização da escola 
 

Esta escola nasceu em 1998 e, em 1999 começou a lecionar com Autorização Definitiva de 

Funcionamento e cofinanciada pelo estado ao abrigo do Contrato de Patrocínio. No 

primeiro ano de formação oficial, teve como oferta formativa cursos Básicos e de iniciação 

em regimes Supletivo e Livre. No ano letivo de 2003/2004 abrimos a oferta de regime 

Articulado. No ano letivo 2005/2006 foi-nos concedido o Paralelismo Pedagógico para o 

nível de ensino Secundário, o qual foi aberto em regimes Supletivo e Articulado. 

No ano lectivo 2021/2022, foi-nos concedida Autiruzação de Funcionamento do Curso 

Básico de Teatro. 

Neste momento a Escola é uma Fundação de natureza público - privada. 



 

 
 
 
 

4.1 – Estrutura Organizacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO 

ARTÍSTICO-

PEDAGÓGICO

DIRETOR 

PEDAGÓGICO

COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

E FINANCEIRA

FUNDAÇÃO CONSERVATORIO DE MÚSICA DA MAIA

FISCAL ÚNICO
CONSELHO 

DIRETIVO

CONSELHO 

CONSULTIVO

DIRETOR 

GERAL

PROVEDOR DE 

ESTUDOS



 

 

Conselho Diretivo: 

Presidente – Dr.ª Emília Santos 

Vogal – Dr. Victor Manuel Martins Sampaio Dias  

Vogal – Dr. António Manuel  Alves Ferreira 

 

Fiscal Único 

“Esteves, Pinho & Associados, SROC” 

 

Conselho Consultivo 

Presidente - António Domingos da Silva Tiago 

Vogal – Dr.ª Marta Moreira de Sá Peneda  

Vogal – Dr. Luis Filipe Barbosa Loureiro Pipa 

Vogal – Dr. José Eduardo Azevedo 

 

Diretora Geral / Provedor de Estudos 

Dr.ª Susana Santos 

 

Coordenação Administrativa e Financeira 

Dr. Fernando Moreira 

 

Diretor Pedagógico 

Prof. Nuno Rocha 

 

Conselho Artístico-Pedagógico 

Prof Nuno Rocha    (Presidente) 

Prof Liliana Pinto 

Prof Mariana Valverde 

Prof Cristina Barbosa 

Prof Hugo Duarte 

Prof Pedro Sousa 

Representante da Associação de Pais (representado por consulta e apresentação prévia de 

assuntos) 

 

 



 

4.2 – Instalações 
 

O edifício do Conservatório de Música da Maia dispõe de: 
 

- 12 salas de aula 
 
         - 4 salas de aulas teóricas; 
 
         - 6 salas de instrumento 
 

- 1 sala de Percussão – totalmente equipada 
 

- 1 estúdio de Dança 
 

- 1 Secretaria 
 

- 2 salas de Direção 
 

- 1 sala docentes 
 

- 1 Sala de alunos/Associação de Pais 
 

- 2 wc professores e funcionários 
 

- 1 wc alunos- rapazes com 3 cabines 
 

- 1 wc alunos/ raparigas com 3 cabines 
 
-Todas as salas têm luz direta e são amplas e arejadas. 
 
-Todas têm uma grande janela que permite ventilação e iluminação natural 
 
-Todo o edifício tem aquecimento 

 
4.3 – Recursos e Equipamento 

 

- A escola dispõe de parque informático ajustado, aparelhagens de música, DVD, 

retroprojetor, televisão; 

- todas as salas de aula têm piano; 

 
- dispõe, pelo menos, de um exemplar de todos os instrumentos que leciona, 

instrumentos estes que são emprestados aos alunos para aula e estudo em casa, a título 

totalmente gratuito; 

- dispõe de biblioteca e mediateca sem espaço físico mas muito ricas e com muita 

diversidade de materiais, podendo os alunos consultar todo o material disponível, como 

requisitar para levar para casa, a título totalmente gratuito; 

 

- todas as salas têm quadro pautado; 



 

 
- possui todos os acessórios indispensáveis para cada aula com a sua especificidade; 
 
- wi-fi disponível em toda a escola e disponibilizado a alunos e pais gratuitamente. 

 
 

5 – Recursos Humanos 

 
A escola preza por manter os seus recursos humanos, tentando criar um ambiente de 

desenvolvimento profissional e de bem-estar e cooperação, pedindo como contrapartida, o 

máximo empenho palas atividades que realizam. 

 

 
5.1 -Não Docentes e Docentes 

Área Administrativa: 

 
- Funcionários Administrativos – 3 

 
- Contínuos – 2 

 
- Limpeza  :   

Empresa contratada para o efeito 

Área pedagógica: 

 
- Direção Pedagógica -2 

 
- Docentes -28 

 
Quer o corpo de funcionários administrativos quer o de pessoal docente é bastante estável. 

Só são admitidos docentes com habilitação própria e ou profissional para a docência. 



 

 

5.2 -Alunos 

 
5.2.1 -Caracterização alunos 

 
Tabela caracterizadora da população discente (alunos) ano letivo 2020/2021 

 
 

Código do aluno Curso Instrumento Data Nascimento Freguesia/Concelho 

859 INIC. Clarinete 8/19/2013 Ermesinde 

852 A Clarinete 8/12/2009 Avioso Stª Maria 

866 INIC. Clarinete 3/26/2012 Maia 

757 A Clarinete 4/1/2006 Gemunde 

821 INIC. Clarinete 4/15/2012 Avioso Stª Maria 

830 A Clarinete 12/3/2010 Avioso Stª Maria 

767 Secund. Contrabaixo 4/5/2004 Maia 

858 INIC. Contrabaixo 8/6/2012 Maia 

081 Dan Dança 11/9/2013 Castelo da Maia 

079 Dan Dança 8/30/2011 Maia 

095 Dan. Dança 8/31/2016 Castelo Maia 

084 Dan Dança 12/6/2011 Maia 

088 Dan Dança 1/5/2015 Maia 

093 Dan. Dança 1/7/2016 Ermesinde 

017 Dan Dança 2/23/2013 Maia 

083 Dan Dança 2/10/2014 Alfena 

087 Dan. Dança 10/29/2010 Vilar Pinheiro 

051 Dan Dança 12/1/2011 S. Romão Coronado 

090 

092 

Dan. 

Dan. 

Dança 

Dança 

3/5/2013 

10/30/2015 

Castelo Maia 

Maia 

089 Dan. Dança 2/20/2013 Maia 

094 Dan. Dança 11/20/2009 Ermesinde 

091 Dan. Dança 10/1/2013 Maia 

848 A Fagote 11/7/2008 Maia 

865 A Fagote 8/5/2009 Maia 

667 Secund. Fl.Transv. 3/11/2005 Maia 

759 A Fl.Transv. 3/6/2006 Guilhabreu 

886 INIC. Fl.Transv. 3/27/2014 Leça do Balio 

871 A 

Secund. 

Fl.Transv. 

Fl.Transv. 

3/25/2009 

5/6/2004 

Folgosa 

Maia 602 

844 A Fl.Transv. 6/22/2008 Maia 

554 Secund. Fl.Transv. 4/14/2004 Maia 

850 A Fl.Transv. 1/2/2009 Maia 

717 A Fl.Transv. 7/21/2009 Maia 

800 A Oboé 1/31/2007 Maia 

545 Secund. Oboé 9/27/2004 Maia 

818 A Oboé 1/18/2008 Alfena 

864 A Percussão 2/18/2009 Silva Escura (Maia) 

843 A Percussão 12/18/2008 São Mamede Coronado 

806 A Percussão 11/6/2006 S. Romão Coronado 

893 A Percussão 9/17/2010 Maia 

890 INIC. Percussão 1/29/2013 Maia 

834 INIC. Percussão 7/7/2013 Trofa 

881 Suple. Percussão 11/20/2010 Guidões 



 

880 A Piano 12/21/2009 Maia 

760 A Piano 3/6/2006 Guilhabreu 

835 A Piano 8/30/2010 Maia 

856 A Piano 3/8/2009 Maia 

690 

868 

A 

A 

Piano 

Piano 

1/29/2007 

6/13/2009 

Avioso Stª Maria 

Maia 

687 A Piano 11/14/2007 Vila Chã 

851 A Piano 3/8/2009 Maia 

839 A Piano 10/5/2010 Alfena 

724 A Piano 1/15/2007 Leça do Balio 

840 INIC. Piano 10/11/2013 Mindelo 

883 INIC. Piano 2/10/2014 Alfena 

750 A Piano 3/14/2006 Maia 

718 Secund. Piano 2/5/2005 Avioso Stª Maria 

861 

815 

A 

A 

Piano 

Piano 

10/23/2009 

8/21/2006 

Maia 

Paredes 

891 INIC. Piano 7/9/2014 Maia 

762 A Piano 8/3/2006 Alvarelhos Trofa 

431 Secund. Instrumento de Tecla 12/1/2001 Avioso (Stª Maria) 

874 Secund. Instrumento de Tecla 8/25/2004 Maia 

767 Secund. Instrumento de Tecla 4/5/2004 Maia 

602 Secund. Instrumento de Tecla 5/6/2004 Maia 

554 Secund. Instrumento de Tecla 4/14/2004 Maia 

689 Secund. Instrumento de Tecla 4/27/2002 Avioso S. Pedro 

862 

829 

A 

A 

Saxofone 

Saxofone 

3/20/2009 

9/3/2010 

São Mamede Coronado 

Maia 

706 Suple. Saxofone 12/10/2008 Folgosa 

849 A Saxofone 6/25/2008 Gondim - Maia 

634 Secund. Trompa 3/28/2004 Gemunde 

863 A Trompete 10/23/2009 Maia 

887 A Trompete 9/29/2010 Trofa 

694 A Trompete 3/20/2007 (Avioso) Stª Maria 

869 INIC. Trompete 12/10/2011 Castelo Maia 

894 INIC. Trompete 12/4/2012 Nogueira 

888 

673 

A 

Secund. 

Trompete 

Trompete 

5/18/2010 

12/8/2005 

Águas Santas 

Maia 

784 Secund. Viola Dedil. 5/20/2005 Silva Escura 

836 INIC. Viola Dedil. 11/30/2012 Maia 

707 A Viola Dedil. 4/17/2009 Avioso Stª Maria 

772 A Viola Dedil. 10/13/2006 Lavra 

831 INIC. Viola Dedil. 6/8/2011 Maia 

819 INIC. Viola Dedil. 10/11/2011 Maia 

860 INIC. Viola Dedilhada 2/19/2013 Muro 

878 INIC. Viola Dedilhada 1/11/2011 Maia 

758 

789 

A 

A 

Violeta 

Violeta 

3/17/2006 

1/20/2010 

Maia 

S. Mamede Coronado 

761 A Violeta 5/14/2006 Avioso S. Pedro 

879 INC. Violino 5/13/2011 Muro 

875 INIC. Violino 1/13/2011 Alfena 

874 Secund. Violino 8/25/2004 Maia 

889 A Violino 1/7/2010 Maia 

779 A Violino 11/13/2009 Ermesinde 

838 INIC. Violino 12/13/2011 Maia 

596 Secund. Violino 3/6/2003 Vila Nova Telha 

877 

774 

INIC. 

A 

Violino 

Violino 

9/7/2011 

3/13/2008 

Trofa 

Maia 

560 Secund. Violino 1/29/2005 Avioso (Stª Maria) 



 

867 A Violino 7/13/2009 Labruge 

842 A Violino 6/26/2008 Alfena 

847 A Violino 9/9/2008 Alfena 

832 INIC. Violoncelo 11/27/2012 Maia 

782 A Violoncelo 3/5/2010 Leça do Balio 

795 A Violoncelo 2/9/2006 S. Mamede Coronado 

807 Suple. Violoncelo 8/9/2004 S. Romão Coronado 

827 

845 

INIC. 

A 

Violoncelo 

Violoncelo 

2/23/2013 

3/1/2008 

Maia 

Alfena 

709 A Violoncelo 12/27/2008 Avioso Santa Maria 

532 Secund.  5/10/2002 Alfena 



 

 
 
 
 
 
 

Tabela caracterizadora da população discente (alunos) ano letivo 2021/2022 
 

 

Código do aluno Curso Instrumento Data Nascimento Freguesia/Concelho 

940 A Canto 2/8/2011 Gemunde 

904 A Canto 9/7/2011 Maia 

925 A Canto 4/29/2011 Maia 

852 A Canto 8/12/2009 Avioso Stª Maria 

830 A Clarinete 12/3/2010 Avioso Stª Maria 

911 A Contrabaixo 1/27/2009 Maia 

848 A Fagote 11/7/2008 Maia 

865 A Fagote 8/5/2009 Maia 

871 A Fl.Transv. 3/25/2009 Folgosa 

940 A Canto 2/8/2011 Gemunde 

950 A Fl.Transv. 8/24/2010 Maia 

850 A Fl.Transv. 1/2/2009 Maia 

717 A Fl.Transv. 7/21/2009 Maia 

800 A Oboé 1/31/2007 Maia 

899 A Oboé 9/29/2011 Maia 

864 A Percussão 2/18/2009 Silva Escura (Maia) 

893 A Percussão 9/17/2010 Maia 

901 A Percussão 12/14/2011 Maia 

880 A Piano 12/21/2009 Maia 

835 A Piano 8/30/2010 Maia 

856 A Piano 3/8/2009 Maia 

929 A Piano 12/21/2010 Castelo Maia 

690 A Piano 1/29/2007 Avioso Stª Maria 

868 A Piano 6/13/2009 Maia 

851 A Piano 3/8/2009 Maia 

724 A Piano 1/15/2007 Leça do Balio 

861 A Piano 10/23/2009 Maia 

862 A Saxofone 3/20/2009 São Mamede Coronado 

829 A Saxofone 9/3/2010 Maia 

849 A Saxofone 6/25/2008 Trofa 

863 A Trompete 10/23/2009 Maia 

887 A Trompete 9/29/2010 Trofa 

694 A Trompete 3/20/2007 Maia 

869 A Trompete 12/10/2011 Castelo Maia 

888 A Trompete 5/18/2010 Águas Santas 

923 A Viola Dedil. 1/12/2010 Trofa 

902 A Viola Dedil. 11/23/2011 Guilhabreu 

915 A Viola Dedil. 3/28/2011 Alfena 

707 A Viola Dedil. 4/17/2009 Avioso Stª Maria 

878 A Viola Dedil. 1/11/2011 Maia 

831 A Viola Dedil. 6/8/2011 Leça Balio 

900 A Viola Dedil. 8/22/2011 Maia 

819 A Viola Dedil. 10/11/2011 Maia 

789 A Violeta 1/20/2010 S. Mamede Coronado 

889 A Violino 1/7/2010 Maia 

898 A Violino 6/25/2011 Vila de Conde 

774 A Violino 3/13/2008 Maia 



 

 
 
 
 
 

867 A Violino 7/13/2009 Labruge 

842 A Violino 6/26/2008 Maia 

782 A Violoncelo 3/5/2010 Leça do Balio 

845 A Violoncelo 3/1/2008 Alfena 

709 A Violoncelo 12/27/2008 Avioso Santa Maria 

859 INIC. Clarinete 8/19/2013 Ermesinde 

866 INIC. Clarinete 3/26/2012 Maia 

821 INIC. Clarinete 4/15/2012 Avioso Stª Maria 

858 INIC. Contrabaixo 8/6/2012 Maia 

886 INIC. Fl.Transv. 3/27/2014 Leça do Balio 

908 INIC. Fl.Transv. 1/5/2015 Maia 

913 INIC. Percussão 1/23/2013 Alfena 

914 INIC. Percussão 8/31/2015 Maia 

834 INIC. Percussão 7/7/2013 Trofa 

941 INIC. Piano 9/2/2012 Trofa 

947 INIC. Piano 12/29/2014 Maia 

840 INIC. Piano 10/11/2013 Mindelo 

883 INIC. Piano 2/10/2014 Valongo 

946 INIC. Piano 2/13/2013 Maia 

942 INIC. Piano 10/4/2013 Trofa 

891 INIC. Piano 7/9/2014 Leça Balio 

894 INIC. Trompete 12/4/2012 Nogueira 

906 INIC. Viola Dedil. 9/18/2014 Maia 

860 INIC. Viola Dedil. 2/19/2013 Trofa 

907 INIC. Viola Dedil. 10/24/2013 Castelo Maia 

912 INIC. Viola Dedil. 7/14/2012 Maia 

836 INIC. Viola Dedil. 11/30/2012 Maia 

922 INIC. Viola Dedil. 7/15/2014 Maia 

910 INIC. Viola Dedil. 7/16/2012 Maia 

905 INIC. Violino 9/22/2013 Maia 

838 INIC. Violino 12/13/2011 Maia 

832 INIC. Violoncelo 11/27/2012 Maia 

827 INIC. Violoncelo 2/23/2013 Maia 

767 Secund. Contrabaixo 4/5/2004 Maia 

667 Secund. Fl.Transv. 3/11/2005 Maia 

602 Secund. Fl.Transv. 5/6/2004 Maia 

554 Secund. Fl.Transv. 4/14/2004 Avioso Santa Maria 

545 Secund. Oboé 9/27/2004 Maia 

806 Secund. Percussão 11/6/2006 S. Romão Coronado 

815 Secund. Piano 8/21/2006 Paredes 

431 Secund. Instrumento de Tecla 12/1/2001 Avioso (Stª Maria) 

874 Secund. Instrumento de Tecla 8/25/2004 Custóias 

767 Secund. Instrumento de Tecla 4/5/2004 Maia 

545 Secund. Instrumento de Tecla 9/27/2004 Maia 

602 Secund. Instrumento de Tecla 5/6/2004 Maia 

596 Secund. Instrumento de Tecla 3/6/2003 Vila Nova Telha 

554 Secund. Instrumento de Tecla 4/14/2004 Avioso Santa Maria 

673 Secund. Instrumento de Tecla 12/8/2005 Maia 

634 Secund. Trompa 3/28/2004 Gemunde 

673 Secund. Trompete 12/8/2005 Maia 

784 Secund. Viola Dedil. 5/20/2005 Silva Escura 

761 Secund. Violeta 5/14/2006 Maia 

874 Secund. Violino 8/25/2004 Custóias 

560 Secund. Violino 1/29/2005 Avioso (Stª Maria) 

807 Secund. Violoncelo 8/9/2004 S. Romão Coronado 

852 A Canto 8/12/2009 Avioso Stª Maria 

706 Suple. Saxofone 12/10/2008 Folgosa 

909 Suple. Viola Dedil. 12/3/2006 Trofa 



 

 
 
 

Evolução do número de alunos entre o final do anterior projeto e o projeto atual: 
 
 

 
 
 
 

5.2.2 - Alunos -  Percurso e Sucesso escolar 

 
Taxas de aprovação (disciplina)  
 
Curso Básico 
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Taxas de aprovação (disciplina) Curso Secundário 
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6 - Os Cursos 

 

6.1 - Oficiais Música 

 
 

 Iniciação 

 

 Básico 

 

                 em regime Articulado, Supletivo e Livre 
 

 Secundário 

 

                  em regime Supletivo 
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Instrumentos 

 
- Bateria 

- Canto (Curso Básico e Secundário); 

- Clarinete; 

- Contrabaixo; 

- Fagote; 

- Flauta; 

- Oboé; 

- Percussão; 

- Piano; 

- Saxofone; 

- Trompa; 

- Trompete; 

- Viola Dedilhada; 

- Violeta; 

- Violino; 

- Violoncelo 

 
 

 
          6.\1.1- Descrição e       metas 

 

Iniciação Musical 
 

A Iniciação Musical destina-se a alunos com idade entre os 6 e os 9 anos e prolonga-se até 

ao final do 1º ciclo escolar. Desenvolve os objetivos pedagógicos anteriormente adquiridos 

ou parte para novas descobertas se o início da aprendizagem musical se iniciar nesta fase. 

*Parte da continuidade ao desenvolvimento das competências musicais desenvolvidas nos 

primeiros anos de vida da criança, como sendo: 

- Desenvolvimento da memória musical; 

 
- Desenvolvimento do sentido de pulsação viva e precisa; 



 

 
 
 
 
 

 

-   Desenvolvimento do sentido de frase e forma; 
 

- Desenvolvimento do sentido melódico e contornos melódicos da audição interior, 

afinação, sentido melódico-harmónico, aprendizagem de notação básica, sensibilização 

para diferentes sistemas melódico-harmónicos, 

-    Desenvolvimento da criatividade, especialmente a criatividade musical; 

 
- Desenvolvimento de competências sociais escolares como o respeito pelo outro, 

timing de participação e cumprimento das tarefas solicitadas. 

 

 
Curso Básico de Música 

 

O Curso Básico estabelece os fundamentos da formação musical, do domínio de um 

instrumento, bem como o trabalho da música de conjunto. Este curso é composto por cinco 

graus, cada um com a duração de um ano letivo, e proporciona aos alunos competências 

musicais básicas, nomeadamente quanto ao domínio de um instrumento musical. 

Os objetivos pedagógicos correspondentes a este nível de formação ao nível do instrumento, 

 no âmbito geral, passam pelo: 

            - Alcance de qualidade do som; 

 
- Rigor da articulação; 

 
- Controle da afinação (em determinados instrumentos); 

 
- Respeito do texto musical; 

 
- Respeito pelos estilos musicais; 

 
- Domínio técnico; 

 
- Flexibilidade; 

 
- Leitura; 

 
- Interpretação de estudos e peças de carácter contrastante; 

 
- Incremento de valores, atitudes e hábitos de trabalho e estudo. 

 
Pretende-se também que o aluno consiga adquirir as seguintes noções transversais: 

 
- Desenvolvimento rítmico tanto ao nível da precisão do sentido de pulsação como 

no conhecimento de células rítmicas e ainda compreensão dos compassos; 

 



 

 

 

 

 

 

- Reconhecimento visual de células rítmicas e compasso de frases rítmicas quer por 

meio de frases unicamente rítmicas, quer extraídas de excertos melódicos, sejam estes 

exercícios compostos pelo professor ou pertencentes a obras [leitura]; 

- Execução de frases rítmicas por imitação, leitura ou improvisação, seja esta 

realizada com ou sem marcação da pulsação, utilizando a voz, a caneta, palmas ou por 

meio de percussão instrumental ou corporal [execução]. 

- Desenvolvimento sobre melodia tanto ao nível de intervalos como de frases 

melódicas, com o necessário conhecimento das escalas que as sustentam: 

Reconhecimento das escalas usadas [teoria, audição e leitura], do arpejo das tonalidades 

usadas para construção de uma melodia [teoria e audição interior], dos sons/notas, nome 

de notas e notação escrita de uma melodia [teoria, auição, escrita e leitura]; 

 

 

- Desenvolvimento criativo consciente [improvisação]; 

 

-Reconhecimento de intervalos melódicos e harmónicos [teoria, reconhecimento 

auditivo e visual e ainda construção]; 

- Articulação entre diferentes alturas de sons com ritmo [audição e leitura]; 

Articulação entre diferentes alturas de sons com harmonia [teoria, conhecimento dos 

principais graus tonais harmónicos, audição polifónica]. 

-Desenvolvimento sobre harmonia: Compreensão dos graus harmónicos e sua 

relação com os graus melódicos [teoria, audição interior]; 

 

Após a conclusão deste curso o aluno pode optar pelo prosseguimento de um curso 

Secundário de Música. 

Curso Secundário de Música. 
 

Destina-se a alunos que tenham concluído um curso básico na área da música, ou que, 

não tendo concluído um curso básico na área da música, possuam habilitação do 9.º ano 

de escolaridade ou equivalente e as competências necessárias à admissão no curso. Este 

curso prevê a aquisição de conteúdos e competências avançadas alargando o leque de 

formação às Ciências Musicais e tem como partida as competências básicas adquiridas 

anteriormente. 

Os objetivos pedagógicos correspondentes a este nível de formação ao nível do 

instrumento, no âmbito geral, passam por: 

-Aperfeiçoamento de qualidade do som, rigor da articulação, controle da afinação  



 

 

 

 

(em determinados instrumentos), respeito do texto musical, respeito pelos estilos musicais, 

domínio técnico, flexibilidade, leitura, interpretação de estudos e peças de carácter 

contrastante, associados a repertório de nível pré-universitário. 

Desenvolvimento de todos os conteúdos adquiridos no Curso Básico com aprofundamento 

em várias áreas: 

- Compreensão mais aprofundada dos compassos, com diferentes unidades de 

tempo e relacionados entre si de forma diversa. 

- Desenvolvimento criativo consciente [improvisação]; Reconhecimento de intervalos 

melódicos e harmónicos num âmbito mais alargado que no Curso Básico [teoria, 

reconhecimento auditivo e visual e ainda construção]; 

- Desenvolvimento sobre harmonia: Compreensão dos graus harmónicos e sua 

relação com os graus melódicos [teoria, audição interior]; Reconhecimento de graus 

harmónicos [teoria, audição, leitura]; Reconhecimento de cadências [teoria, audição, 

leitura]; Articulação entre harmonia e análise musical. 

- Análise e educação musical seja esta puramente teórica, por leitura ou por 

audição, como competência por si só ou para complemento de outras competências, de 

instrumentos e da época em que se podem inserir, de alguns períodos da História da 

Música por audição de excertos, de algumas formas musicais inseridas em excertos que 

foram incluídos nas aulas (como por exemplo ABA, Rondó, etc.); 

 
 

- Conhecimento de algumas obras ilustrativas da evolução histórica; 

 
- Desenvolvimento de sentido crítico no que se refere a audição e interpretação 

musical; 

 

- Conhecimento de posturas e atitudes aceitáveis no músico e no público ouvinte; 
 

 

6.1.2 Classes de conjunto: 
 

As classes de conjunto são disciplinas que estimulam a utilização e aquisição de 

competências em prol de um trabalho musical de equipa, seja ele através da voz, do corpo, 

ou da utilização de um instrumento musical. Nesta disciplina pretende-se desenvolver uma 

audição e compreensão musical aliada à polifonia ou até mesmo à unidade sonora 

permitindo ao aluno desenvolver capacidades de execução ao nível da fusão tímbrica e da 

afinação conjunta, entre outras. 

 

 



 

 

 

 

 

Classe de conjunto de Iniciação: 
 

Esta classe de conjunto prevê a utilização da voz (Coro) bem como a movimentação e 

utilização do corpo e/ou instrumentos musicais. Pretende, portanto, ajudar a criar as bases 

necessárias no âmbito do trabalho musical de conjunto, através de metodologias 

essencialmente lúdicas. 

 

 

Orquestra Cordas (Iniciação - 3.º Grau) 

 

Trata-se de uma orquestra que reúne instrumentos de cordas friccionadas O ingresso nesta 

classe de conjunto dá-se a partir dos 8 anos (3.º ano de Iniciação) . Pretende-se, nesta 

Classe de Conjunto, desenvolver estudos ao nível dos 1.º e 2.º ciclos , aliados à pratica 

orquestral, desenvolvendo repertório variado de diferentes estilos e épocas. 

. 

 
Orquestra (a partir do 3.º grau): 

 

Trata-se de uma orquestra que reúne os instrumentos de sopro, cordas friccionadas e 

percussão. O ingresso nesta classe de conjunto dá-se a partir do 3º grau. Pretende-se, 

nesta Classe de Conjunto, desenvolver estudos ao nível do terceiro ciclo e secundário, 

aliados à pratica orquestral(sopros, cordas e percussão), desenvolvendo repertório variado 

de diferentes estilos e épocas. 

Coros: 
 

Todos os estudantes de música devem assumir a experiência de cantar em conjunto. A 

voz, instrumento que faz parte de nós. Esta disciplina pretende proporcionar aos alunos 

dos Cursos Básico e Secundário uma experiência vocal expressiva e criativa, através do 

contacto com o repertório da música coral e coral sinfónica. 

 
 

Música de Câmara 

 
 

Objetivos da disciplina: 

 
 

É uma disciplina de crucial importância para o desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos, onde surge a possibilidade destes tomarem contacto com outros alunos de outros 

instrumentos e experienciarem outras formas de aprendizagem, quer em contexto de  



 

 

 

 

 

grupo, quer em partilha de experiências. A prática de música em conjunto é de extrema 

importância para formação de um músico, que tem como objetivo a expressão musical em 

grupo, numa partilha de competências técnico-musicais, que resultam numa comunicação 

e transação de conhecimentos entre estes. 

 

Conteúdos técnicos: 

 

- Análise e interpretação de obras de diferentes estilos musicais; 
 

- Aplicação dos conhecimentos ao acompanhamento de um ou vários solistas; 
 

- Equilíbrio sonoro e de planos; 

 
- Agógica e dinâmica; 

 
- Equilíbrio nos ataques dentro da diversidade das respostas, equilíbrio 

sonoro, articulação e fraseado; 

 
Conteúdos programáticos: 

 

- Interpretar obras de distintas épocas e estilos dentro do grupo; 
 

- Ler uma obra de pequena dificuldade no grupo à prima vista; 
 

- Estudar autonomamente as obras do repertório escolhido; 
 

- Participar publicamente nas diferentes audições do período; 

 
 

Metodologia a adotar: 

 

- Incentivar o desenvolvimento das capacidades interpretativas; 

 
- Exemplificação por parte do professor e imitação pelo aluno sempre que necessário; 

 
- Incentivar o aluno a ter uma opinião crítica sobre cada obra e como esta deve ser 

interpretada; 
 
 

Competências: 

 

- Revelar conhecimento e competências nos domínios técnicos e musicais; 



 

 
 
 
 
 
 
 

- Conhecer e aplicar diferentes formas de estudo; 
 

- Interpretar as obras com rigor do texto musical, compreensão do estilo e forma; 
 

- Revelar competências relacionadas com a performance, nomeadamente, 

concentração, domínio físico/emocional, memória 

-         Desenvolver a autoavaliação e sentido crítico; 

 
 

Ensemble de Guitarras 
 

Esta Formação foi criada no ano letivo 2015/2016, tendo por objetivos: 

 
- Integrar alunos do curso de instrumento (Viola Dedilhada) de diferentes graus; 

 
- Permitir a estes alunos, fazerem música de conjunto no âmbito do instrumento que estudam; 

 
- Possibilitar a abordagem de reportório diversificado, passando por épocas e estilos variados; 

 
- Aumentar a motivação para o estudo do instrumento; 

 
- Permitir maior número de apresentações públicas e chegar a um público mais vasto e 

diversificado. 

 
 

Ensemble Vocal Notas Soltas 

 
 

O Ensemble Vocal Notas Soltas surgiu em 2009 no Conservatório de Música da Maia, em 

contexto de trabalho de desenvolvimento polifónico nas aulas de Formação Musical, 

seguindo-se a gradual evolução para integração nas classes de conjunto do Conservatório 

enquanto coro de câmara. Desde então, com vista a alcançar a qualidade, entusiasmo e 

empenho dos seus intervenientes, o Ensemble Vocal Notas Soltas já se apresentou de norte 

a sul de Portugal em diversos concertos em algumas das mais importantes salas de 

espetáculo e igrejas. 

 
 

Em 2009, o grupo foi o anfitrião do Festival Coral “Voz em Voz”. De 2009 a 2012 participou 

no evento “1001 Músicos”, promovido pela Agência Nacional de Educação e Qualificação de 

Portugal. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Participou também em vários festivais corais internacionais. Em Novembro de 2010, o coro 

apresentou-se no 20th International Festival of Advent and Christmas Music with Petr Eben 

Prize, em Praga (República Checa), onde lhe foi atribuído o diploma de prata na categoria 

de coros de câmara. Em Outubro de 2012, participou pela primeira vez no Festival 

Internacional Tonen 2000, na Holanda. Em Outubro de 2013 o Ensemble Vocal Notas Soltas 

participou no Sligo International Choir Festival, na Irlanda, onde recebeu o primeiro prémio 

na categoria de música gospel. Em 2014 o coro competiu no Freamunde International Choir 

Competition, em Portugal, onde recebeu o terceiro prémio na categoria de música sacra. Em 

Outubro de 2015, participou no Festival Coral Canta Al Mar em Callela, Spain, onde lhe 

foram atribuídos diplomas de ouro nas categorias de música sacra e de coros de câmara. 

Finalmente, em 2017 este coro apresentou-se em competições nas cidades de Aveiro, 

Portugal e Riga, Letónia nos concursos Festival internacional de Coros de Aveiro e 

European Choir Games, respetivamente, obtendo o segundo lugar na competição 

portuguesa e a medalha de prata na competição internacional, nas categorias de Música 

Sacra e Secular 

 
 

O Ensemble Vocal Notas Soltas tem sido alvo de elogios na imprensa local e regional, 

nomeadamente nas publicações nº 462 de Julho de 2009 e nº 496 Março de 2010 no 

jornal Primeira Mão da Maia, bem como na publicação nº 171 de Outubro de 2014 do 

Jornal de Notícias. Recebeu também vários votos de louvor pela Assembleia Municipal da 

Maia e reconhecimento pela Câmara Municipal da Maia 

 

6.2 Cursos Livres 

 
Projeto EnsinARTE 
 

Música 

 

 
Pré- escolar 

 

 
O Pré-escolar destina-se a alunos com idade entre os 3 e 5 anos. Foca-se no 

desenvolvimento das competências musicais desenvolvidas nos primeiros anos de vida da 

criança, contribuindo para o seu enriquecimento pessoal e carácter. Durante este período 

serão introduzidos os conteúdos musicais básicos, de uma forma lúdica, ajudando a criar  



 

 

 

 

 

 

ou a sustentar o gosto pela música de acordo com os objetivos pedagógicos transversais 

que se seguem: 

- Desenvolvimento da memória musical; 
 

- Desenvolvimento do sentido de pulsação viva e precisa; 

 
- Potenciar competências sociais e cognitivas; 

 
- Melhorar a motricidade fina e grossa; 

 
- Aumentar a atividade cerebral; 

 
- Ligação estreita entre a música e a linguagem; 

 
- Desenvolvimento do pensamento criativo, analítico e estético. 

 

 

EnsinARTE -6-9 anos e 10-12 

 
Desenvolve os objetivos pedagógicos anteriormente adquiridos ou parte para novas 

descobertas se o início da aprendizagem musical se iniciar nesta fase. Parte da 

continuidade ao desenvolvimento das competências musicais desenvolvidas nos primeiros 

anos de vida da criança, como sendo: 

- Desenvolvimento da memória musical; 

 
- Desenvolvimento do sentido de pulsação viva e precisa; 

 
- Desenvolvimento do sentido de frase e forma; 

 
- Desenvolvimento do sentido melódico e contornos melódicos da audição interior, 

afinação, sentido melódico-harmónico, aprendizagem de notação básica, sensibilização 

para diferentes sistemas melódico-harmónicos, 

- Desenvolvimento da criatividade, especialmente a criatividade musical; 

 
- Desenvolvimento de competências sociais escolares como o respeito pelo outro, 

timing de participação e cumprimento das tarefas solicitadas. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Projeto EnsinARTE 
 

Dança 

 
O ensino de dança, iniciou-se no Conservatório de Música da Maia, no ano letivo, 

2012/2013, como uma necessidade de complementaridade da oferta à população Maiata, 

relativamente ao ensino artístico da música. Constituiu assim, uma preocupação do 

município o alargamento e expansão, da oferta artística, nascendo o curso livre de Dança, 

com 3 classes: Dança Baby, dos 4 anos aos 5 anos, o Grau I, dos 6 anos aos 7 anos e o 

Grau II dos 8 aos 12. 

 
 

– Estrutura e Critérios de Avaliação 
 

De acordo com a afluência do número de alunos, a escola foi crescendo, abrindo 

novas turmas para dar resposta à procura, assim como sentiu-se a necessidade de os 

alunos de dança frequentarem aulas de formação musical, orientada para as necessidades 

psicomotoras da dança, como o ritmo, as dinâmicas e a correspondência melódica com o 

movimento. No que concerne à frequência, o curso está organizado em 

Dança Baby: 

- Dança - 2 x 45 minutos/semana; 

- Música - 1 x 45 minutos /semana 

 
Graus I e II 

- Dança - 90 minutos/semana: 

- Música - 45 minutos/semana 

 
 

Preocupamo-nos em oferecer um ensino de qualidade, assim o acompanhamento das 

aulas de ballet, nas turmas mais crescidas, é efectuado por um pianista acompanhador, 

sempre que solicitado. 

Baby - 4-5 anos 
 

Conteúdos Abordados: Dança Criativa 

 
Pensando nos mais pequenos, de tenra idade, trabalhamos a imaginação e a criatividade, 

o “brincar aos faz de conta”, que é muito importante nestas idades, tanto na construção da 

personalidade como no desenvolvimento motor. 



 

 

 

Critérios de  Avaliação: 

1 – Coordenação 

 
2 – Flexibilidade 

 
3 – Musicalidade 

 

4 – Expressão 

 
 

Grau I – 6 aos 7 anos 
 

Conteúdos Abordados: Técnica de Dança Clássica 
 
 

Nesta faixa etária, iniciamos o trabalho de Ballet Clássico, posicionamento do corpo na 

barra, as posições dos pés, dos braços, movimentos conjugados, exploração dos 

deslocamentos e aprendizagem dos skills motores da técnica de dança clássica. 

Critérios de Avaliação: 

 
1 – Postura 

 
2 – Coordenação intersegmentar 

3  - Flexibilidade  

4  - Skills  motores 

 
 

Grau II – 8 aos 12 anos 
 

Conteúdos Abordados: Técnica de Dança Clássica 

 
Nesta faixa etária, continuamos o trabalho de Ballet Clássico, postura e alinhamento, 

movimentos conjugados, iniciação à técnica de pontas, exploração dos deslocamentos com 

pirouettes, aprendizagem e aperfeiçoamento dos skills motores da técnica de dança 

clássica. 

Critérios de Avaliação: 

 
1 – Postura e alinhamento 

 
2 – Coordenação    intersegmentar 



 

 
 

 

 

3 – Flexibilidade  

4 – Skills motores 

5 – Expressão 

6 – Musicalidade 

 
7 – Actividades 

 
O curso livre de Dança, tem planeado quatro atividades (2 aulas abertas, o espetáculo final  

de ano e avaliação final) estruturantes do seu plano anual: 

- Aula aberta à comunidade, final do 1º período; 

- Aula aberta à comunidade, final do 2º período; 

- Espetáculo final de ano; 

- Avaliação final das aprendizagens, com professora convidada do Ginasiano Escola de 

Dança 

As aulas abertas, têm decorrido como instrumento de verificação das aprendizagens ao 

longo de cada período letivo, onde encarregados de educação, podem assistir à evolução 

técnica e artística dos seus educandos. Assim, como representa uma oportunidade de 

experiência de palco, uma vez que se realizam na Venepor, nos horários estipulados para 

as aulas. 

Espetáculos de Natal e Fim de ano, são momentos onde os nossos alunos, experienciam o 

“ser bailarino”, desde a preparação da coreografia, das personagens, das emoções 

transmitidas, trabalho feito em contexto de sala de aula, até ao dia do espetáculo. Partilham 

a experiência dos ensaios preparatórios, o nervosismo do ensaio geral, até ao momento 

único do espetáculo, com o guarda- roupa, maquilhagem e os adereços. A dança, deu 

sempre o seu contributo para o momento que marca o final do ano letivo, nos primeiros 

anos, optou-se por fazer a reposição de repertório clássico, encaixando-se no projeto da 

escola, através da orquestra que reproduziu trechos de bailados, tocando ao vivo. No 

entanto, a partir do ano letivo 2015/2016, a escola optou por fazer um espetáculo único, em 

que cada grupo e vertente da escola faziam parte de um TODO. São destes momentos 

únicos, que fazem do ensino artístico, uma experiência que os alunos levam para a vida … 

De forma, a credibilizar e dignificar a formação dada aos alunos, é realizada, como fecho 

do ano letivo uma prova prática de avaliação em dança, em que os alunos reproduzem os 

exercícios abordados durante o ano letivo, em contexto de aula. até ao iniico da 

pandemia,convidamos uma docente do Ginasiano Escola de Dança, para assistir e avaliar  



 

 

 

 

 

os nossos alunos, através de um protocolo existente entre aquela instituição de ensino e o 

Conservatório de Música da Maia. Com a pandemia esta prática ficou suspensa mas 

esperamos retomá-la já este ano de 2022. 



 

Projeto InovARTE 

Estamos perante uma sociedade que vive cada vez mais dependente de uma rotina. Esta 

rotina é, obviamente, necessária para que nos possamos organizar e, em certo modo, para 

mantermos um equilíbrio. No entanto, o risco de nos tornarmos alheios, desapegados e 

acomodados com a rotina é elevado e já conhecido: tornamo-nos menos criativos, menos 

desenrascados e mais repetitivos. 

Pensemos, então, até que ponto podemos ajudar as crianças a quebrar a rotina, sem saírem 

dela? No InovARTE queremos que a rotina seja apenas um espaço-tempo e que todo o 

projeto, que pretende englobar diferentes linguagens artísticas, tenha como engrenagem a 

surpresa e, com ela, o genuíno interesse da criança. Com o quebrar da rotina sem dela sair, 

ensinamos e aprendemos a lidar com o imprevisto e, consequentemente, com as frustrações 

e emoções que lhe podem ser associadas. 

Assim, numa dinâmica constante de cooperação, colaboração e comunicação, propomo-

nos a  educar para a música e para a arte, tendo como objetivos gerais os de: 

- Desenvolver a criatividade e dar voz ao imaginário infantil; 

- Contactar com diferentes linguagens artísticas; 

- Aprender a importância de ser e estar em comunidade; 

- Aprender a respeitar a si mesmo e ao outro; 

- Aprender a respeitar o que lhe é estranho e contraditório; 

- Aprender a diferença entre respeitar e incutir/adotar como meu; 

- Aprender a falar do que lhe causa desconforto, sem medo de ser julgado, mal-

entendido ou  menosprezado; 

- Compreender e desenvolver a empatia; 

- Aprender a ouvir e entender as suas emoções, por forma a não as confundir; 

- Aprender a expressar as suas emoções. Metodologia de projeto: 

Neste ideal de projeto, cada viagem tem um destino. Os alunos desenvolvem projetos que 

sejam do seu interesse ao mesmo tempo que mobilizam, investem e desenvolvem 

competências e aprendizagens no ensino artístico. Assim, pretende-se que a cooperação - 

entre orientadores/ alunos e entre as demais linguagens artísticas - seja meio e meta para 

se explorar, experimentar e vivenciar aprendizagens. 



 

Cada criança pode ser agente ativo e co-construtor da sua aprendizagem e, em simultâneo, 

da aprendizagem do grupo, aprendendo a se autoconhecer, a apoiar o outro na sua tarefa, a 

cooperar e colaborar para um objetivo comum, a respeitar a si mesmo e ao outro e a 

manterem-se unidos para um projeto maior que cada um deles. Podem, ainda, ser agentes 

ativos na pesquisa, análise, compreensão, construção e transferência de informação e 

conhecimento, valorizando a experiência e a tentativa-erro de cada um. 

Cada projeto culminará numa apresentação pública, que pode passar por uma audição, 

exposição, gravação, poster, etc. Neste sentido, aprendem a estabelecer objectivos, 

mobilizar recursos e gerir esforços, ao mesmo tempo que aprendem a monitorizar o 

trabalho num ambiente de colaboração com os seus pares. 

 

 
 

ROCKSCHOOL 

 
 
O método ROCKSCHOOL é uma metodologia de ensino e é o sistema internacional de 

certificação e exames de música rock e pop mais conceituado em todo o mundo. É 

ensinado em mais de 30 países, o que significa que estudar música rock neste conceito é 

mesmo que estudar rock em Inglaterra, Canadá ou em qualquer um dos 5 continentes. 

. 

O método da ROCKSCHOOL é famoso por ser prático, flexível e criativo. 

Os exames da ROCKSCHOOL são Inspirados nas lendas do rock e na música dos nossos 

dias. 

Os seus programas são concebidos para desenvolver um leque de aptidões que refletem 

as reais exigências impostas aos músicos da atualidade. 

Com a metodologia ROCKSCHOOL no Conservatório de Música da Maia, os alunos 

poderão obter formação e respetiva certificação no sistema de certificação da 

ROCKSCHOOL em Baixo, Bateria, Canto e Guitarra. Os alunos poderão ainda usufruir 

de experiências pedagógicas fundamentais e altamente motivantes para que a tua 

formação como músico rock seja o mais completa possível, Para isto criamos parceria com 

o grupo Rock XEQUE-MATE 

O estudo e as aulas são obrigatoriamente acompanhados por manuais (físicos ou digitais)e 



 

músicas disponibilizadas em CD´s ou MP3 publicados e vendidos diretamente pela e na 

ROCKSCHOOL. 

O manual é igualmente imprescindível para a realização do exame com o examinador 

internacional. Os professores do Conservatório de Música da Maia têm a responsabilidade 

de avaliar os alunos, determinar o nível para o qual se devem preparar e sinalizar o aluno 

quando este se encontrar apto à realização do exame internacional. 



 

 
6.3 – Curso Oficial de Tetatro 
   
  6.3.1  - Introdução 
 

Uma proposta de Ensino Artístico Especializado desenhada com base na história da pedagogia teatral 
em Portugal, pensada no desenvolvimento das aprendizagens artísticas, nomeadamente na formação 
académica dos alunos que pretendam uma carreira artística como atores, cenógrafos, sonoplastas, 
luminotécnicos, figurinistas, aderecistas, produtores ou diretores de cena.  

Este Curso enriquecerá o sistema educativo português proporcionando uma formação académica na 
área do teatro, de forma a facultar os conhecimentos necessários à compreensão das manifestações estéticas 
e culturais e o aperfeiçoamento da expressão artística teatral do aluno, preparando-o para prosseguir estudos 
ao nível profissional, se assim o desejar, e facultar-lhe ferramentas essenciais para ser um cidadão mais 
seguro, criativo e comunicativo.  

A inclusão deste Curso no sistema educativo português terá um papel fundamental na sociedade ao 
aumentar e melhorar a formação dos profissionais da arte teatral permitindo uma formação mais ampla e mais 
postos de trabalho neste setor. Permitirá ainda uma cooperação coesa com a atividade cultural entre a escola 
de Ensino Artístico Especializado e a área geográfica envolvente e contribuirá significativamente para uma 
mudança de paradigma social em relação às artes performativas, fomentando o respeito e o interesse pela 
prática teatral tornando o consumo cultural uma rotina da vida quotidiana.  

6.3.2 – Descrição e metas 

2º CICLO DE ENSINO BÁSICO  

O 2º ciclo, proporciona uma formação académica na área do teatro, facultando os conhecimentos 
necessários à compreensão das manifestações estéticas e culturais artísticas e o aperfeiçoamento da 
expressão artística teatral. Uma preparação académica ao nível dos conhecimentos, aquisições e domínios do 
corpo e da voz, nomeadamente, no sentido de orientação, equilíbrio corporal, na manipulação de fantoches, 
na introdução às técnicas de teatro de sombras, no conhecimento do aparelho fonador e consciência 
fonológica, na criação de ferramentas para o processo criativo de elaboração de histórias e situações de cena 
e, finalmente, no conhecimento e reflexão da História do Teatro e do léxico teatral. O aluno poderá frequentar 
este ciclo de estudo de Ensino Artístico Especializado de Teatro em regime integrado, articulado ou supletivo.  
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Interpretação  

A disciplina de Técnicas de Interpretação do 1º grau/ 5º ano, contempla um programa que permite ao 
aluno um trabalho de exploração do corpo, da voz, do espaço, e da manipulação de fantoches, marionetas e 
sombras. A disciplina tem como finalidade basilar a apresentação e/ou exposição de um objeto artístico teatral. 
A oralidade, no que respeita à compreensão e expressão da língua materna, é o foco dos conteúdos 
programáticos desta disciplina e acompanhará os conteúdos abordados nas disciplinas de ensino básico geral 
fundamentalmente da área disciplinar de Línguas e Estudos Sociais.  

Os alunos terão contacto com o texto dramático percebendo as suas principais características e o que o 
diferencia dos restantes géneros literários. Procura-se um reportório que acompanhe o Plano Nacional de 
Leitura e as obras de cariz teatral identificadas pelo professor.  

No 2º grau/6º ano na disciplina de Técnicas de Interpretação, a poesia portuguesa e o veículo mais 
eficaz de aplicar a prosódia na oralidade dos versos e no diálogo. Esta disciplina é responsável pelo repertório 
do curso e pela sua execução, determinando momentos de apresentação pública de trabalho dos alunos à 
comunidade escolar em qualquer um dos anos curriculares.  
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Improvisação  

A disciplina de Técnicas de Improvisação é o laboratório do aluno nos dois primeiros anos do segundo 
ciclo. Nesta disciplina o aluno poderá, devidamente acompanhado e orientado, explorar todas as capacidades 
de expressão física e vocal e de linguagem verbal e não-verbais, as intenções cénicas e a contracena.  

Esta disciplina permite ao aluno testar ideias, capacidades, fórmulas e observações exteriores e 
perceber o comportamento do seu corpo, voz, emoções e relações. Permite ainda pensar na experiência 
artística que está a desenvolver sem pretensão de apresentar o seu trabalho como uma proposta artística 
acabada. Nesta disciplina o aluno pode ainda explorar as suas ideias sob orientação do professor para as 
provas de criatividade.  

No 1º grau/5º ano o aluno trabalhará essencialmente com base nas ferramentas da expressão 
dramática, no jogo, na cooperação e interação com o outro, nas dinâmicas de grupo e em atividades que 
desenvolvam a inteligência emocional e a gestão de conflitos, treinando a capacidade do imediato, na ação- 
reação, e no inesperado. Habituar o corpo a agir e não bloquear, a estar alerta e a reagir no imediato 
aplicando as técnicas de Laban e de Alexander.  

No 2º grau/6º ano, a disciplina de Técnicas de Improvisação tem como base a credibilidade do ator em 
cena, a construção de personagens e a sua contextualização. Esta disciplina permite ao aluno conhecer 
diferentes técnicas de memorização e como recorrer à memória sensorial o trabalho de ação e contracena. O 



 

aluno irá trabalhar o poder da argumentação e exercitá-lo-á pelo conteúdo, pela forma ou pela escolha do 
local cénico, de forma orientada em cada exercício. A prática da improvisação orientada permite ao aluno criar 
uma riqueza maior de vocabulário e reforçar o seu poder argumentativo partindo de referências e temáticas do 
seu dia a dia e com base nos cânones da Retórica.  
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Voz  

Disciplina responsável por facultar ao estudante as práticas adequadas do aparelho fonador no que 
respeita ao domínio da fonologia, fonética e prosódia. Nesta disciplina o aluno adquire conhecimentos de 
controlo das emoções através de técnicas de respiração, promove bons hábitos de alimentação, saúde, 
postura vocal.  

A disciplina faculta também ao aluno ferramentas técnicas vocais específicas de voz falada e cantada e 
acompanha os conteúdos programáticos da disciplina de Português do Ensino Geral no que respeita às metas 
da oralidade e expressividade verbal. No 1º grau/5º ano tem como matriz o estudo dos sons e a sua aplicação 
e domínio oral – Fonética, Fonologia e Prosódia. No 2º grau/6º ano a disciplina trabalha a dimensão 
pragmática do aparelho fonador com o objetivo de capacitar o aluno a transmitir uma intenção elegendo a 
informação adequada para tal. A par da disciplina de Técnicas de Improvisação o aluno pratica e percebe 
mecanismos de interação cooperativa em diferentes situações seguindo regras de conversação; entende e 
usa registos variados como literal, irónico, formal e informal; manipula a construção do discurso narrativo, 
explicativo e argumentativo; reconduz a conversação após uma rotura ou incompreensão da contracena.  
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Competências essenciais do 2º ciclo  

● Domínio em saber ser e estar;  



 

● Sensibilidade e respeito pelas artes cénicas;  

● Perceber e interpretar uma obra do ponto de vista estético;  

● Desenvolvimento das aptidões artísticas pelas técnicas inerentes a cada função da ação teatral;  

● Aplicação de técnicas de criatividade em exercícios de âmbito artístico;  

● Adquirir diferentes formas de expressão artística e de comunicação oral e escrita;  

● Estratégias de gestão emocional e persistência no foco do trabalho;  

● Adquirir e consolidar ferramentas de pensamento lateral;  

● Autoestima e o conhecimento de si próprio e na relação com o próximo.  

7 

Descritores do desempenho  

● Construir personagens a partir da literatura, do corpo, da voz, de uma ideia ou de uma situação;  

● Construir histórias individualmente e em pequeno grupo e levantá-las em cena no papel de 
intérprete ou encenador; ● Transformar textos narrativos em textos dramáticos;  

● Explorar tecnicamente diferentes formas de comunicar um texto/ mensagem pela 
linguagem verbal ou não verbal; ● Decorar um pequeno texto e levar a cena em contexto de 
apresentação de um exercício teatral;  

● Identificar e analisar um espetáculo teatral pelo seu enquadramento 
temático; histórico e estético; ● Dominar léxico teatral e identificar espaços e 
objetos da atividade teatral;  

● Conhecer a composição do aparelho fonador e aplicar conceitos fonológicos básicos;  

● Conhecer e aplicar conceitos básicos de postura, movimentação e orientação do corpo em relação ao 
espaço individualmente e em grupo;  



 

● Dominar conceitos básicos de manipulação e posicionamento em trabalho com marionetas, fantoches e 
teatro de sombras; ● Ser capaz de se auto-avaliar e avaliar o seu percurso académico identificando os 
aspetos de melhoria e estratégias de melhoria.  
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Critérios de Avaliação  

● Consciência e domínio corporal e execução técnica de posicionamento, movimentação, 
equilíbrio e orientação; ● Perceção temporal e espacial;  

● Consciencialização fonológica e domínio fonético;  

● Capacidades de interpretação ao serviço de um texto, uma ideia ou uma situação;  

● Capacidade de memorização de textos dramáticos;  

● Capacidade criativa em situação de improvisação teatral.  

Instrumentos de Avaliação  

● Observação;  

● Provas de avaliação escritas e / ou orais;  

● Apresentações de trabalhos por exposição, espetáculos, obras escritas, gravações vídeo ou áudio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7– Outros Projetos 

 
 

Orquestra Jovens Músicos Maiatos 

 

Orquestra Jovens Músicos Maiatos é um projeto integrativo que pretende unir em torno da 

arte orquestral os músicos Maiatos com formação em qualquer das escolas do Concelho ou 

residentes no Concelho com formação em qualquer outra escola, tendo por base a Orquestra 

do Conservatório de Música da Maia. Pretende-se com esta iniciativa promover a interação e 

partilha com vista ao crescimento e desenvolvimento dos músicos desta área com enorme 

relevo no panorama musical mundial. 

 

 

 

ECOequestra 

 

 

Este projeto desenvolvido em parceria entre o Conservatório de Música da Maia e o 

Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia, destina-se, numa fase experimental, a alunos 

do 2.º ciclo de ensino básico, com e sem conhecimentos musicais. É um projeto centrado na 

música mas que visa a interdisciplinaridade, nomeadamente com as àreas da Cidadania e 

Desenvolvimento, Ciências, História e Geografia, entre outras. 

 

Fazer música em conjunto é uma atividade social e artística que muito contribui para 

desenvolvermos um sentido de integração e realização, o que poderá ser potenciado fazendo 

parte de um projeto eco-consciente. A máxima RRR (Reduzir-Reutilizar-Reciclar) constituirá a 

orientação para a constituição de uma orquestra com  instrumentos invulgares. 

 

Objetivos pedagógicos: 

 
-desenvolvimento de consciência ecológica 

-desenvolvimento de sensibilidade cívica e social 

-desenvolvimento de sensibilidade cultural e musical 

-desenvolvimento de competências de criatividade musical 



 

-desenvolvimento de pensamento e orientação lúdicos na performance musical 
 

 

 

Teatro Musical e Teatro 
 

Um dos maiores objetivos da nossa escola é transformar os nossos alunos em artistas. Em 

artístas completos, criando, para tal, formas e ofertas, que lhes permitam experimentar as 

várias componentes das artes performativas e que, ao mesmo tempo, permitam a 

integração total de todos os níveis e tipos de formação disponíveis na escola. A 

interdisciplinaridade é o instrumento central na concretização deste projeto. Com este 

instrumento temos conseguido resultados artísticos de elevadíssimo nível mas sobretudo 

resultados humanos, motivacionais, de expressão e criatividade, em limites cada vez mais 

altos. 

O Teatro Musical e o Teatro assumiram um lugar central neste objetivo, isto porque, 

permitem a integração absoluta de todas as valências da escola e, por outro lado, permitem 

que todos os alunos, em determinados momento do ano letivo, sejam um pouco músicos, 

um pouco bailarinos e um pouco atores. 

O nosso primeiro musical foi «A Bela e o Monstro» apresentado como espetáculo de 

encerramento do ano letivo 2013/2014 

No último triénio realizamos os seguintes musicais: 
 

- À Procura de um Pinheiro (Natal de 2015) 
 

- Patinho Feio (Férias Musicais Verão 2016); 
 

- Romeu e Julieta (Espetáculo de Encerramento ano letivo 2016/2017); 
 

- Robin dos Bosques (Férias Musicais Verão 2017); 
 

- A Estalagem de Belém (Natal de 2017); 
 

- Lendas das terras da Maia – A Lenda da Campa do Preto (Espetáculo de Encerramento 

ano letivo 2017/2018): 

- O Rei Ric (Férias Musicais Verão 2018); 

- A Familia Mozart (Final 2019) 

- «Enclausurados» -(espetáculo criado, produzido e apresentado em 2021) 
 

 

 
 



 

Concurso Interno Prémio Manuel Ivo Cruz 
 

Momento que encerra cada um dos nossos anos letivos há 15 anos 
 

Este é um concurso interno, na área do Instrumento e da Composição que se alarga 

unicamente a  alunos externos que sejam, noutra escola, alunos dos nossos docentes. 

É um momento de partilha de experiências, conhecimentos e de convívio, entre alunos 

internos e externos, do mesmo professor. 

São objetivos deste Concurso: 

 
- Estimular e promover o estudo Individual; 

 
- Desenvolver a interação e inter-relacionamento entre alunos; 

 
- Enriquecer o currículo dos participantes; 

 
- Motivar e incrementar o progresso na aprendizagem; 

 
- Reconhecimento do melhor que cada aluno tem a dar em contexto extra aula. 

 
 

 
Coro de Pais: 

 

O Coro de Pais é um grupo dinâmico que funciona como laboratório de aprendizagens 

básicas e culturais, proporcionando ainda uma melhor compreensão da linguagem musical. 

Pretende-se deste modo, através da voz e do trabalho musical de conjunto, que os 

Encarregados de Educação possam integrar a escola no seu todo, participando ativamente 

na sua atividade artística e na dos seus educandos. 

 

Jornadas de Formação e Cultura Musical 

 

As atividades desenvolvidas no âmbito das disciplinas de Formação Musical, Análise e 

Técnicas de Composição e História da Cultura das Artes (História da Música) são 

importantes para o desenvolvimento das competências necessárias para o estudante de 

música, para o ouvinte informado e posteriormente para o músico amador ou profissional. 

Cientes que as aulas não comportam todos os conhecimentos que se desejariam abordar 

em termos de uma educação musical mais ampla, pretendemos promover uma atividade 



 

que evoque de forma lúdica assuntos abordados, mas não avaliados, nas referidas 

disciplinas. Desejamos, pois, incrementar a relação da comunidade educativa do 

Conservatório de Música da Maia e motivar os alunos para a aprendizagem musical em 

geral. Num plano mais transversal do plano educativo, e associado ao desenvolvimento 

social e humano dos nossos educandos, pretendemos fomentar a interação de alunos de 

diversos instrumentos, idades e graus de aprendizagem, através da partilha de 

conhecimentos, do exercício da tolerância, da autonomia e desenvolvimento do espírito de 

colaboração. 

 
Cada Jornada tem a sua proposta de plano de trabalho, que sempre inclui um workshop 

sobre uma temática relacionada com a aprendizagem musical e um concurso com duas 

partes: criação de uma música para apresentar e perguntas sobre Teoria e Análise 

Musical e História da Música. 

 

Património VIVO (em parceria com a Câmara Municipal da Maia) 

 

Uma das ideias chave do projeto Património VIVO, é a dinamização do património material, 

através da organização de espetáculos em imóveis ou locais de valor patrimonial 

extraordinário, seja arquitetónico, urbano ou natural, concedendo à obra musical uma 

dimensão cénica notável. 

Neste sentido é pretendido através deste projeto criar um instrumento para a educação 

patrimonial, capaz de difundir e valorizar o extenso legado histórico das Terras da Maia. 

Consideramos que o envolvimento da comunidade de uma forma interativa, através de 

atividades lúdicas e pedagógicas em contexto cultural e social, reforça o interesse pela 

história e pelo património local, promove o orgulho pelo passado e contribui para o 

desenvolvimento de novos saberes e competências. 

 
 

Expressões da Música, programa de concertos regulares (em parceria com a Câmara 

Municipal da Maia) 

Com o objetivo de fidelizar e desenvolver públicos na área da Música, este programa prevê 

a realização de concertos mensais, como estratégia de abrangência ampla que procura dar 

resposta às expectativas e opções de públicos que se interessam por géneros musicais 



 

distintos. 

Com este projeto procuramos chegar a públicos diversificados e consolidar hábitos de 

procura de bens culturais. Neste sentido, será realizado um concerto mensal, nos diversos 

espaços disponíveis. 

 
 

INculturarte (em parceria com a Câmara Municiapl da Maia) 
 
 

Este projeto insere-se num programa alargado de inclusão Social que o Município da Maia 

desenvolve no âmbito da ação social, da cultura e das artes, promovendo a formação e a 

disponibilização de recursos de aprendizagem e conhecimento para cidadãos com 

necessidade especiais, fracos recursos económicos e institucionalizados. Neste projeto 

inserem-se os seguintes subprojectos: 

- A Música Vai à escola – projeto destinado à faixa etária pré-escolar. Pretende-se, 

desta forma, levar a estas crianças a mesma formação lecionada no Conservatório no 

curso pré-escolar, desenvolvendo-lhes as mesmas competências que são desenvolvidas 

nos nossos alunos: 

 
 

Projetos Férias Musicais/ Natal no Conservatório de Música da Maia / O Conservatório 
é para todos 

 
 

Conjuntos de atividades devidamente estruturadas e sistematizadas de caráter lúdico-

pedagógico que permitem a crianças e jovens não alunos da escola participar numa série 

de eventos com o intuito de experienciarem as vivencias dos alunos do EAE. 

Atividades desenvolvidas nas instalações do Conservatório de Música da Maia, em 

períodos de interrupções letivas ou férias de verão. 

 
 

Objetivos: 
- Conhecerem e contactarem com instrumentos diversos; 

 
-Desenvolvimento de algumas competências na área do manuseamento e tirar som de 

alguns instrumentos; 

- Desenvolvimento do interesse e gosto pelo cantar e desenvolvimento de algumas 

competências sobre como cantar em conjunto; 

- Jogos de ritmos e coordenação entre instrumentos e movimentos físicos; 



 

 
- Noções de movimento e ritmo ao nível da dança (movimento) e representação: 

 

- Desenvolvimento da consciência ambiental mediante a construção de alguns 

instrumentos a partir da reciclagem e improvisação de cenários e adereços; 

- Integração das experiências e apresentação pública no final da atividade, sempre que 

possível. 

 
 

Projeto Crescer Com Artes 

 
 

Este projeto foi construído tendo por base a necessidade de levar a Arte e suas linguagens 

ao público em idade pré-escolar. 

Caracteriza-se por ser um projeto cujo esquema é o de um workshop mensal, cada um 

com um tema especifico, trabalhado por uma linguagem artística específica (música, dança, 

representação, artes circenses, artes plasticas). Cada workshop é participado por uma 

criança em idade pré-escolar e mãe/pai ou adulto responsável. A manutenção da vivência 

de cada dinâmica sempre em par (criança -progenitor/ adulto responsável) prende-se com 

a fundamental importância da solidificação das relações familiares como facilitadoras das 

vivências e aprendizagens significativas no desenvolvimento da criança. 

 
 

Projeto Histórias Musicais 

 
Este projeto foi pensado para crianças com idades compreendidas entre os 6 e 12 anos de 

idade, crianças alunas e não alunas do Conservatório de Música da Maia e tendo por 

objetivo aliar o gosto pela leitura e música. A partir de contos escritos, as crianças 

desenvolvem o gosto pela leitura, pela interpretação e desenvolvem os primeiros conceitos 

e vivências musicais. O imaginário e a criatividade são os pilares que sustentam este 

projeto. 

 

 

Orquestra ORFF Escolar 

 

Objetivos 

 
- Com base na pedagogia de Carl Orff / Pierre van Hauwe / Jos Wuytack, proporcionar 

momentos de (con)vivência musical; 



 

- dar oportunidade a alunos, que não frequentam escolas do Ensino Artístico e 

Especializado de Música, de tocarem em Orquestra, por meio de instrumentos de "sala de 

aula" (Instrumental Orff); 

- "abrir a porta" do Conservatório de Música da Maia a alunos externos apaixonados por Música; 

- promover momentos de apresentação pública; 
 
 
 
Projeto ReinventARTE 
 
 
Projeto destinado aos nossos alunos, a partir do 3.º grau. 

Com este projeto pretendemos criar um espaço controlado onde os alunos possam usar 

os seus       conhecimentos musicais, criando projetos musicais novos e de diferentes estilos. 

Espaço de libertação e criação artística musical. Espaço onde pretendemos que os alunos 

utilizem  os seus conhecimentos musicais com o intuito de se reinventarem. 

 
 

Núcleo de Solidariedade 
 
 

Projeto destinado a alunos do Curso Secundário com vista a, em interligação com a 

Direção, criarem projetos de cariz solidário, tendo por base a Música. O objetivo é que 

cada projeto seja criado e desenvolvido pelo núcleo de alunos, com a orientação e apoio 

da Direção, utilizando a música em diferentes contextos de apoio à infancia, terceira idade, 

crianças e jovens institucionalizados, concertos solidários, entre outros. O objetivo é, 

também, desenvolver nestes jovens uma consciência solidária madura. 

 

Projeto «Música em Família» 

 

Importa ter presente, para que se possa aferir da relevância deste projeto, que a Música, porventura, mais do que qualquer outra 

forma de expressão ou linguagem, dada a sua natureza abstrata, tem maior potencial de receção universal, posto que o cérebro 

reflete as sensações acústicas de natureza musical, produzindo hormonas que contribuem para o bem-estar, prazer e mesmo 

felicidade, podendo inclusive auxiliar no tratamento da depressão, como já demonstraram alguns estudos. 

 

Este projeto solidário promovido pela Fundação Infantil Ronald McDonald visa criar uma programação musical, com a maior 

regularidade possível, para animar o espaço de acolhimento das crianças e famílias, na entrada da Ala Pediátrica do CHUSJ. 

 

Pretende-se, através da realização de concertos, recitais e toda a variedade de espetáculos de natureza musical, proporcionar às 

crianças e às suas famílias e profissionais de saúde, a partilha de momentos de fruição artística, num ambiente de convivialidade 

social positiva. Concomitantemente, tendo na devida consideração os estudos científicos realizados, quer por médicos especialistas 



 

que levaram a cabo investigação de qualidade sobre os benefícios da Música na saúde humana, mas também os diversos estudos 

realizados no âmbito da Psicologia da Música, pretende-se criar um espaço, onde de algum modo, se possam facilitar interações 

sociais positivas, ajudando pacientes e famílias a aliviar o stresse emocional, a ansiedade e o clima de natural apreensão a que 

estão sujeitos perante as circunstâncias de doença dos seus filhos, realidade com a qual têm de arrostar, nos períodos de 

internamento ou idas a tratamentos e consultas, em ambiente hospitalar. Paralelamente o projeto visa também aferir uma melhor 

qualidade de trabalho dos muitos profissionais de saúde deste hospital. 

 

 
 

8 –Comunicação e avaliação do projeto 

 
 

A nossa escola tem apostado, cada vez mais, em formas diferentes e mais eficazes de 

comunicação. Este fator é, para nós, o ponto fulcral no desenvolvimento do nosso projeto. 

Os meios digitais têm sido altamente explorados e dado frutos de relevo. Podemos 

salientar que em tempos de pandemia e confinamento, foi uma altura por excelência em 

que estivemos mais perto de todos. 

A avaliação deste projeto será contínua e permanente, através de todos os mecanismos de 

aferição de resultados que se forem mostrando mais eficazes e abrangentes. 


