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A Escola onde os 
sonhos acontecem.
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A Art’J – Escola Profissional de Artes 
Performativas da Jobra é, pela sua 
história, especificidade da oferta 
formativa e resultados alcançados, um 
caso único em Portugal. Congrega, no 
mesmo espaço educativo três áreas 
performativas: Música, Dança e Teatro, 
distribuídas por 5 ofertas de ensino 
profissional, de dupla certificação (12.º 
ano e Diploma Profissional de nível IV).
O projeto educativo da Art’J para o 
triénio 2015-2018 foi construído a 
partir de uma base participada, tendo 
como corpo o planeamento estratégico 
da escola. É um documento orientador, 
onde constam, entre outros, a sua 
missão, visão e valores, bem como os 

objetivos estratégicos e as bases do 
modelo pedagógico da escola. O projeto 
educativo é um documento fundamental 
que cumpre a função de “instrumento 
aglutinador e orientador da ação 
educativa que esclarece as finalidades 
e funções da escola (…), assumindo-se 
como o rosto visível da especificidade 
e autonomia da organização escolar”, 
conforme definição constante no 
despacho n.º 113/93, de 23 de junho.
Deve ser entendido como alicerce 
de um conjunto de documentos 
imprescindíveis ao bom funcionamento 
da escola, como o Regulamento Interno 
e o Plano Anual de Atividades.

INTRODUÇÃO
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Valores
Rigor e Competência
Cumprir. Executar com zelo. Privilegiar a organização 
escolar desempenhando da melhor forma cada atribuição 
como aluno, docente ou não docente. Desenvolver 
capacidades e conhecimentos. Ser abrangente e minucioso 
na sua área de estudo e em todas as matérias ligadas à 
escola. Ser apto a fazer, a experimentar e a usar de 
autonomia com responsabilidade. 

Empenho e Dedicação
O compromisso com a escola e com as artes performativas. 
O interesse pelo estudo, pelo trabalho e pela comunidade. 
Espírito de generosidade e entrega às mais diversas 
atividades, contribuindo para o reforço do espírito de 
grupo e para o cumprimento, com sucesso, dos desafios.

Transparência
A circulação da informação sem reservas. O compromisso 
da verdade e o conceito de escola como porta aberta 
à comunidade e ao público. O acesso livre a todas as 
potencialidades do espaço escolar e dos seus serviços. A 
partilha de todas as questões relacionadas com a escola, 
fomentando o envolvimento de todos os elementos da 
comunidade educativa.

Criatividade
Enquanto ato de criação e de inovação. A criatividade 
artística mas também a criatividade pedagógica 
e institucional. A busca pela originalidade e pelo 
desenvolvimento pessoal e social. A criatividade enquanto 
processo chave na construção do conhecimento nas artes 
performativas.

Missão 
Formar e qualificar nas artes do espetáculo, num 
ambiente eclético, formal, criativo e de prática intensiva, 
proporcionando o desenvolvimento de competências 
profissionais adequadas ao mercado de trabalho.

Visão
Ser o modelo de referência no ensino profissional das 
artes performativas em Portugal.
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A Art’J – Escola Profissional de Artes 
Performativas da Jobra é uma secção da JOBRA 
– Associação de Jovens da Branca, Instituição 
de Utilidade Pública (Declaração 242/98, 2.ª 
Série, publicada no DR n.º 174, de 30 de julho 
de 1998), sem fins lucrativos.
Autonomizada em 2015, reúne, a partir do ano 
letivo 2015/2016, as ofertas formativas de ensino 
profissional lecionadas no Conservatório de 
Música da Jobra (CMJ), também ele uma secção 
da JOBRA – Associação de Jovens da Branca.
A história da Art’J cruza-se, e tem por isso muito 
em comum, com a história do Conservatório 
de Música da Jobra, que importa conhecer:
O Conservatório de Música da Jobra (CMJ) 
foi fundado a 3 de outubro de 1986 por Filipe 
Marques, como Escola Particular de Ensino 
Livre, tendo como missão a sensibilização para 
a música através da prática de um instrumento, 
assim como a divulgação e o desenvolvimento 
do ensino artístico, da cultura e recreio de toda 
a população, em especial dos jovens. 
A 3 de agosto de 1994, o CMJ foi reconhecido 
como Escola de Ensino Oficial Artístico, 
podendo ministrar os cursos básicos de Piano 
e Viola Dedilhada. No ano seguinte, foram 
introduzidos os cursos de Flauta Transversal, 
Clarinete e, posteriormente, os cursos de 

Violino, Saxofone, Flauta de Bisel, Trompete e 
Percussão. Em 20 de julho de 1999 recebeu 
autorização definitiva de funcionamento 
pela Direção Regional de Educação do 
Centro (DREC). No ano letivo 2006/2007, o 
Conservatório abriu o curso básico oficial da 
Dança, reconhecido pela DREC, sendo a única 
escola a ministrar este curso no distrito de 
Aveiro. 
No ano letivo de 2008/2009, o CMJ apresentou 
várias novidades, com especial destaque para 
a abertura de dois Cursos Profissionais, de 
Nível IV (10º, 11º e 12º ano): Instrumentista de 
Sopro e de Percussão e Artes do Espetáculo – 
Interpretação.
Em 2009/2010 abrem dois novos Cursos 
Profissionais de Nível IV (10.º, 11.º e 12.º 
ano): Intérprete de Dança Contemporânea e 
Instrumentista de Cordas e de Tecla.
Em 2010/2011 abre o primeiro Curso 
Profissional de Nível IV (10.º, 11.º e 12.º ano) 
de Instrumentista de Jazz em Portugal, curso 
pioneiro a nível nacional, tendo sido a primeira 
e única escola a lecioná-lo nesse ano letivo.
A Art’J é uma Escola Profissional Privada, 
regulamentada pela Portaria 92/2014, de 20 de 
junho.

Ambição
A superação. A resiliência na conquista dos objetivos. As expetativas ousadas e a construção da vontade de ir mais além. 
O poder ser e fazer cada vez melhor. A ambição pessoal, institucional e de caráter humanista. Reforço da aspiração de 
construção de uma sociedade que atente aos direitos humanos, à cultura, à responsabilidade e ao envolvimento.

Paixão
Intensidade e predileção pelas artes performativas, pelo ensino artístico e pelo contexto escolar. A vivência livre e 
aberta das diversas experiências pedagógicas proporcionadas, o gosto pela aquisição do conhecimento e por uma 
forma de viver mais crítica, mais culta, mais participativa, experienciando uma cidadania ativa e empenhada.
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A Art’J encontra-se sediada na Região 
Centro (zona do Baixo-Vouga), no Concelho 
de Albergaria-a-Velha, na freguesia da 
Branca. O concelho de Albergaria-a-Velha 
está divido em 6 freguesias: Albergaria-
a-Velha e Valmaior, Alquerubim, Angeja, 
Branca, Ribeira da Fráguas, São João de 
Loure e Frossos. Segundo os Censos de 
2011 realizados pelo INE (Instituto Nacional 
de Estatística), residem neste concelho 
25 250 habitantes, onde as freguesias de 
Albergaria-a-Velha e Valmaior e a Branca 
têm maior representatividade (10 568 e 
5 621 habitantes, respetivamente), com a 
existência de uma média de idade de 40 
anos.

Caracterização 
Socioeconómica 
Tendo em conta a situação geográfica do 
concelho e a fertilidade dos seus terrenos 
podemos considerar uma forte componente 
agrícola, mas também industrial, graças aos 
excelentes acessos de que dispõe.
Segundo dados do INE, o setor secundário é 
o que tem maior representatividade, com a 
indústria a ser responsável por mais de 58% do 
total da produção do Concelho. Este setor é o 
que tem maior representatividade com 56,2% 
da população ativa, inserindo-se o Município 
numa região com fortes tradições industriais. 
O setor secundário tem representatividade 
na indústria transformadora com 74% de 
incidência, assumindo especial importância a 
fabricação de produtos metálicos, indústrias 
básicas de metais não ferrosos, indústria têxtil 
e indústria de madeira.
O setor primário ocupa apenas 13,6% da 
população ativa e no sector terciário ocupam-
se 30%.
Predominam as empresas de pequena e média 
dimensão com 75% das empresas tendo menos 
de 20 trabalhadores.
A indústria transformadora do Município 
concentra-se essencialmente nas freguesias de 

Albergaria-a-Velha e Branca, que fixam à volta 
de 90% dos postos de trabalho.
Albergaria-a-Velha beneficia de uma posição 
geoestratégica, sendo privilegiada com a 
existência de uma Zona Industrial, na qual 
assenta, principalmente, o seu desenvolvimento. 
As atividades do sector secundário mais 
exercidas no Concelho são a fundição, as 
confeções, a metalomecânica, o fabrico de 
equipamentos vários, a transformação de 
madeiras, o fabrico de papel, o fabrico e 
restauro de mobiliário, a produção cerâmica, 
entre outras.

Fonte: http://www.cm-albergaria.pt (Informação 
retirada do site http://portugal.veraki.pt/ e do 
Plano Municipal de Emergência do Concelho 
de Albergaria-a-Velha)

Principais Equipamentos Culturais do 
Concelho de Albergaria-a-Velha
Os principais equipamentos culturais existentes 
no concelho são:

• Centro Cultural da Branca;
• Cineteatro Alba;
• Centro Cultural São João de Loure;
• Biblioteca Municipal;
• Arquivo Municipal;
• Casa Municipal da Juventude.
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Principais Equipamentos 
Culturais da Região
Os principais equipamentos culturais existentes na 
Região envolvente são:

• Auditório de Espinho (Espinho);
• Auditório Municipal de Castelo de Paiva 
(Castelo de Paiva);
• Casa da Criatividade (São João da Madeira);
• Centro Cultural da Gafanha da Nazaré 
(Gafanha da Nazaré);
• Centro Cultural de Anadia (Anadia);
• Centro Cultural de Estarreja (Estarreja);
• Centro Cultural de Ílhavo (Ílhavo);
• Centro Cultural e de Congressos de 
Aveiro (Aveiro)

• Centro Cultural Professor Élio Martins 
(Oliveira do Bairro);
• Centro de Arte de Ovar (Ovar);
• Centro de Arte de São João da Madeira 
(São João da Madeira);
• Centro de Artes e Espetáculos de Server 
de Vouga (Sever de Vouga);
• Centro Multimeios de Espinho (Espinho);
• Cineteatro António Lamoso (Santa Maria 
da Feira);
• Cineteatro Caracas (Oliveira de Azeméis);
• Cineteatro de Estarreja (Estarreja);
• Cineteatro Municipal Messias (Mealhada);
• Espaço Inovação (Oliveira do Bairro);
• Teatro Aveirense (Aveiro);
• Teatro da Vista Alegre (Ílhavo);

Dados Estatísticos da Cultura 
Nacional

Segundo os mais recentes dados estatísticos 
da cultura, publicados pelo INE, o número de 
empresas com atividade principal nas áreas 
culturais e criativas era de 53 361 em 2010, 
sendo 28,9% (15 421) referente às empresas 
de atividades de artes do espetáculo. No 
ano seguinte, existiu um decréscimo no 
número total de empresas do sector 
cultural (53 064), assim como nas empresas 
de atividades de artes do espetáculo - 27,9%. 
É de salientar a evolução na percentagem 
de pessoas empregadas como artistas 
criativos e das artes do espetáculo (9,1% 
em 2010 e 12,7% em 2011).

 Em 2011 realizaram-se 25 871 
sessões de espetáculo ao vivo, originando 
um total de 8,5 milhões de espetadores 
dos quais 3,4 milhões pagaram bilhete. O 
teatro é área que tem um maior número 
de sessões (47,1%), mas é a música que tem 
mais espetadores (4,1 milhões), sendo os 
concertos de rock/pop que geram o maior valor 
de receitas de bilheteira (42,5% do valor total), 
constituindo-se como a única modalidade de 
espetáculo onde as receitas superam em larga 
escala o número de espetadores.
 No que respeita ao ano de 2012, 
realizaram-se 27 566 sessões de espetáculos 
ao vivo, registando-se um acréscimo das 
sessões promovidas (6,6%), assim como de 
2,9% de espetadores e de 17,7% nas receitas 
de bilheteira. 

Dados Estatísticos Cultural Nacional | Visão Geral 2010 2011 2012

Número de empresas com atividade principal nas áreas culturais e criativas 53 361 53 064

Empresas de atividades de artes do espetáculo 15 421 14 826

Pessoas empregadas nas atividades culturais e criativas 76 800 78 600

Artistas criativos e das artes do espetáculo 6 989 9 982

Sessões de espetáculo ao vivo 25 871 27 566

Espetadores (Total) 8 500 000 8 700 00

Espetadores que pagaram bilhete 3 400 000 3 500 00

Receitas geradas (Total) 55 700 000€ 65 600 00€

Maior número de sessões - Teatro 12 185

Modalidade com mais espetadores - Música 4 100 000

Maior valor de receitas de bilheteira - Concertos de Rock/Pop 23 672 500€

Fonte: Informação retirada de http://www.ine.pt
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Dados Estatísticos da 
Cultura na Região

Percecionando a zona de ação onde a Escola se encontra 
inserida (Norte da Região Centro), importa analisar mais 
concretamente alguns dos dados culturais inerentes à mesma, 
refletindo indicadores das regiões Norte e Centro:

Tendo em conta os dados estatísticos publicados pelo INE, em 
2013 a região Centro dispõe de 85 recintos de espetáculos e a 
do Norte de 83, sendo apenas superadas por Lisboa (90). 

Localização geográfica (NUTS - 2002)

Recintos de espetáculos (N.º) por 
Localização geográfica 

(NUTS - 2002); Bienal (2)

Período de referência dos dados (1)
2013 2011 2010

N.º N.º N.º
Portugal PT 340 347 367

Continente 1 316 326 343

Norte 11 83 83 88

Centro 16 85 86 92

Albergaria-a-Velha 16101102 1 1 1

Lisboa 17 90 93 98

Alentejo 18 43 47 48

Algarve 15 15 17 17

Recintos de espetáculos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Bienal - INE, Inquérito aos recintos de 
espetáculos

Nestes espaços culturais estão empregadas na região 
Centro 793 pessoas em 2013 sendo este número estável 
desde 2011. Na região Norte é de salientar um acréscimo 
elevado de pessoas empregadas, passando de 839 para 
1073 no espaço de 2 anos.

Localização geográfica (NUTS - 2002)

Pessoal ao serviço (N.º) nos recin-
tos de espetáculos por Localização 
geográfica (NUTS - 2002); Bienal

Período de referência dos dados (1)
2013 2011

N.º N.º
Portugal PT 4024 4319

Continente 1 3851 4176

Norte 11 1073 839

Centro 16 793 792

Lisboa 17 1603 2058

Alentejo 18 258 345

Algarve 15 124 142

Pessoal ao serviço (N.º) nos recintos de espetáculos por Localização geográfica (NUTS - 2002); Bienal - INE, 
Inquérito aos recintos de espetáculos

A região Centro, em 2011, regista 19% do total de 
espetadores e 5,6% do total de receitas. No ano seguinte, 
o número de espetadores diminuiu 3,7%, mas as receitas 
sofreram um aumento de 1,6%.
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A Art’J funciona no Centro Cultural da 
Branca e no edifício da Junta de Freguesia da 
Branca, aproveitando ainda as potencialidades 
do pólo onde se insere e que compreende 
Pavilhão Gimnodesportivo, Piscina Municipal 
e Campo de Jogos.

Espaços de ensino geral
19 salas de aula
1 sala de Informática e Multimédia
8 arrecadações para material didático
2 gabinetes de trabalho para professores

Espaços especializados para o ensino do 
Teatro e da Dança:
9 oficinas e anexos
14 salas de trabalho
3 estúdios de dança com 7 anexos (vestiário, 
duches, sanitários)

Espaços especializados para o Ensino da 
Música:
23 salas de estudo e prática de instrumento
12 salas de Teoria Musical
1 sala de ensaio de orquestra
1 sala de ensaio de coro
3 salas de prática de conjunto
8 arrecadações

Centro de Recursos da Escola
1 biblioteca
1 auditório
5 arrecadações de audiovisuais e equipamento de 
proteção

Espaços Sociais e de convívio
1 sala de professores
Diversos espaços de convívio de alunos

Direção, Gestão Escolar e Serviços
8 salas

Toda a escola é coberta por rede Wi-Fi de acesso 
livre a toda a comunidade educativa.
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Direção 
da Escola

Conselho
Executivo

Conselho
Pedagógico

Conselho de
Coordenação
Pedagógica 
de Dança

Conselho de
Coordenação
Pedagógica 
de Música Clássica

Conselho de
Coordenação
Pedagógica 
de Música Jazz

Conselho de
Coordenação
Pedagógica 
de Teatro

Conselho de
Diretores de
Turma

IDC
Intérprete de 
Dança
Contemporânea

ICT
Instrumentista
de Cordas e
de Tecla

IJ
Instrumentista
de Jazz

AEI
Artes do 
Espetáculo
Interpretação

ISP
Instrumentista
de Sopro e 
de Percussão

DA - Dpto.
Administrativo

DAR - Depto.
de Atendimento
e Receção

DCTB - Depto.
de Qualidade

DF - Depto.
Financeiro

DL- Depto.
de Logística

DMKTG - Depto.
de Marketing e 
Comunicação

DRH - Depto.
de Recursos
Humanos

DSIQ - Depto.
de Sistemas de 
Informação e
Qualidade D
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 Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e 
de Tecla
(Portaria n.º 220/2007, de 1 de março; Declaração de 
Retificação n.º 32/2007, de 24 de abril)

Curso enquadrado na família profissional de Artes do 
espetáculo e integrado na área de educação e formação de 
Artes do espetáculo (212), de acordo com a classificação 
aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16 de março.
As atividades fundamentais a desempenhar por este 
profissional são:
- Interpretar com base no repertório específico de cada 
instrumento, quer como solista, quer inserido em pequenas 
ou em grandes formações, de acordo com as várias épocas 
e correntes estéticas;
– Interagir artisticamente com os elementos das diferentes 
formações musicais, compreendendo a sua função dentro 
do próprio grupo – binómio solista/acompanhador.
- Aplicar continuamente as técnicas de estudo e ensaio, 
visando a sua evolução através do treino individual;
- Investigar tendo em vista conhecer profundamente o 
repertório fundamental do seu instrumento de estudo 
principal, bem como o repertório de música de câmara a 
ele associado;
- Aprofundar conhecimentos e familiarizar-se com os vários 
estilos musicais, bem como com as tradições performativas 
que lhes estão associadas, sendo conscientes dos padrões 
de organização, interações e linguagens musicais específicas;
- Aplicar as mais recentes técnicas e práticas relacionadas 
com a sua atividade, nomeadamente as que resultam do 
acompanhamento das inovações tecnológicas;

A Art’J proporciona cinco ofertas formativas de ensino 
profissional, todas de nível IV (10.º, 11.º e 12.º ano):

Música
Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e de 
Percussão
(Portaria n.º 221/2007, de 1 de março)
Curso enquadrado na família profissional de Artes do 
espetáculo e integrado na área de educação e formação de 
Artes do espetáculo (212), de acordo com a classificação 
aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16 de março.
As atividades fundamentais a desempenhar por este 
profissional são:
- Interpretar com base no repertório específico de cada 
instrumento, quer como solista, quer inserido em pequenas 
ou em grandes formações, de acordo com as várias épocas 
e correntes estéticas;
– Interagir artisticamente com os elementos das diferentes 
formações musicais, compreendendo a sua função dentro 
do próprio grupo – binómio solista/acompanhador.
- Aplicar continuamente as técnicas de estudo e ensaio, 
visando a sua evolução através do treino individual;
- Investigar tendo em vista conhecer profundamente o 
repertório fundamental do seu instrumento de estudo 
principal, bem como o repertório de música de câmara a 
ele associado;
- Aprofundar conhecimentos e familiarizar-se com os vários 
estilos musicais, bem como com as tradições performativas 
que lhes estão associadas, sendo conscientes dos padrões 
de organização, interações e linguagens musicais específicas;
- Aplicar as mais recentes técnicas e práticas relacionadas 
com a sua atividade, nomeadamente as que resultam do 
acompanhamento das inovações tecnológicas;
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Curso Profissional de Instrumentista de Jazz
(Portaria n. 1040/2010, de 7 de outubro)

Curso enquadrado na família profissional de Artes do 
espetáculo e integrado na área de educação e formação de 
Artes do espetáculo (212), de acordo com a classificação 
aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16 de março.
O instrumentista de jazz, de nível IV, é o profissional 
que desenvolve a sua atividade interpretando obras, no 
instrumento musical da sua especialidade, executando, 
como solista ou em grupo, performances ao vivo ou em 
estúdio, como formas de expressão artística.
As atividades fundamentais a desempenhar por este 
profissional são:
- Interpretar e improvisar com base no repertório específico 
de cada instrumento, quer como solista, quer inserido em 
pequenas ou em grandes formações, de acordo com as 
várias épocas e correntes estéticas do jazz.
– Interpretar e aplicar a linguagem e taxonomia específica 
de cada época/corrente estética do jazz;
– Aplicar as técnicas de improvisação resultantes da análise 
formal e harmónica;
– Adquirir e aplicar os processos de viabilização performativa 
através da análise das condicionantes técnicas;
– Interagir artisticamente com os elementos das diferentes 
formações musicais, compreendendo a sua função dentro 
do próprio grupo – binómio solista/acompanhador.
 – Criar arranjos para pequenas formações de jazz.
– Elaborar arranjos simples para pequenas formações de 
jazz;
– Elaborar partituras para as diferentes partes/instrumentos;
– Conceber e realizar trabalhos artísticos, tanto para 
apresentações ao vivo como para registo em suporte áudio 
e/ou audiovisual.
 – Definir o conceito estético do trabalho artístico através 
da escolha de repertório e instrumentação;
– Planear e dirigir ensaios de preparação para o projeto 
artístico específico.

Curso Profissional de Intérprete de Dança 
Contemporânea
(Portaria n.º 230/2007, de 5 de março)

Curso enquadrado na família profissional de Artes do 
espetáculo e integrado na área de educação e formação de 
Artes do espetáculo (212), de acordo com a classificação 
aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16 de março.

O Intérprete de Dança Contemporânea é o profissional 
qualificado a desempenhar técnica e artisticamente o seu 
papel em diversos contextos relacionados com a dança 
contemporânea, através de criações próprias ou seguindo 
as indicações de um coreógrafo ou diretor artístico.
As atividades fundamentais a desempenhar por este 
profissional são:
- Corresponder com qualidade técnica e artística ao papel a 
desempenhar em diferentes criações, de estilos e temáticas 
diversas;
- Dominar diferentes elementos de análise do objeto 
artístico, ser conhecedor da sua área de atuação artística;
- Participar no processo criativo, integrando-se na totalidade 
da proposta artística, interagindo com outros intérpretes e 
elementos de cena;
- Conceber e executar propostas coreográficas com 
conhecimento do fenómeno da criação e composição 
coreográfica, nas suas diferentes etapas e estilos;
- Ensaiar continuamente, mantendo a sua boa forma e 
conhecimentos, apurando as suas capacidades técnicas e 
interpretativas;
- Reconhecer as diferentes componentes de análise estética 
de uma composição coreográfica;
- Improvisar coreografias.
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Curso Profissional de Artes do Espetáculo 
- Interpretação
(Portaria n.º 232/2007, de 5 de março)

Curso enquadrado na família profissional de Artes do es-
petáculo e integrado na área de educação e formação de 
Artes do espetáculo (212), de acordo com a classificação 
aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16 de março.

O Ator é o profissional que interpreta, representa e/ou 
improvisa uma ação dramática baseando-se em drama-
turgias e outros textos diversos, situações disponíveis ou 
propostas, utilizando os seus recursos vocais, corporais e 
emocionais com o objetivo de transmitir ao espetador o 
conjunto de ideias e ações dramáticas propostas. 
As atividades fundamentais a desempenhar por este 
profissional são:
- Concretizar, enquanto ator, a mensagem do texto dram-
ático;
- Responder técnica e criativamente aos diferentes desa-
fios que o conhecimento, a investigação e o equipamento 
põem à disposição da expressão do ator na conceção 
artística teatral;
- Atualizar-se constantemente para ser capaz de dominar 
as técnicas e metodologias de ensaio, tendo conhecimen-
to profundo das características da encenação e produção 
adequadas à criação e realização de espetáculos; 
- Fazer uso das práticas, materiais e equipamentos 
necessários à realização do produto artístico;
- Ser proficiente na abordagem à linguagem teatral, ana-
lisando e interpretando textos e guiões, contextualizando 
com êxito o processo de transição da “página” para o 
“palco”;
- Ter uma atitude de investigação contínua, desenvolvendo 
criticamente conhecimento necessário à prática teatral 
– correntes teóricas e estéticas, contextos históricos, 
história do teatro e da literatura dramática.
- Trabalhar em equipa no processo de construção do 
produto artístico.

Critérios de Elaboração de horários
Toda a organização dos horários da escola obedece às seguintes prioridades:
- Interesse dos alunos. A definição do melhor horário possível para os alunos, potenciando a 
rentabilização de tempo ao longo do dia, bem como as necessidades de transporte e outras que 
os alunos possam ter.
- Exigências do ensino. A articulação de espaços de caráter específico, sobretudo para disciplinas 
técnicas.
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Os cursos profissionais de artes performativas exigem estratégias e metodologias pedagógicas 
adequadas à prossecução do seu sucesso e à sua especificidade. Na Art’J são cultivadas pelos e 
junto dos órgãos de gestão pedagógica, bem como junto dos docentes, num trabalho articulado 
que não pode excluir toda a comunidade escolar, nomeadamente o pessoal não docente.
Todo o funcionamento da escola é pensado para corresponder da melhor forma a estas estratégias 
e metodologias, potenciando o alcançar das metas e o sucesso educativo.
Com um corpo pedagógico multidisciplinar e com um fator de diferenciação positivo – a existência 

na Art’J de três áreas artísticas (Música, Dança e Teatro), muitas foram as inovações 
pedagógicas introduzidas na lecionação destes cursos profissionais bem como na criação de 

oferta formativa específica, como por exemplo, a do Curso Profissional e Instrumentista 
de Jazz de nível IV, que resultou de um projeto concebido e proposto à ANQEP pela escola em 
2010 que acabaria por ser homologado através da Portaria n. 1040/2010, de 7 de outubro.
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Entendendo a escola como o espaço de excelência para a transmissão de conhecimento e para 

a aprendizagem através da prática intensiva nas artes performativas, podem-se destacar os 
seguintes aspetos: 
- Adaptação dos programas e metodologias de avaliação ao aluno. Entende a escola que não há 
uma via para atingir o sucesso escolar mas sim várias, por vezes tantas quanto o número de 
alunos existentes. Significa este pressuposto que a transmissão e conhecimento é personalizada, 

atendendo à individualidade de cada aluno, às suas necessidades e ritmos de aprendizagem 
em função das suas capacidades e adaptabilidade a cada conjunto de conteúdos do currículo. Esta 
estratégia de ensino tem permitido alcançar resultados muito relevantes, uma vez que permite 
o colmatar de dificuldades e a ultrapassagem de obstáculos, bem como uma evolução mais 

rápida mas sobretudo mais consistente, através da consolidação do conhecimento e das 
aprendizagens. Se tomarmos como exemplo uma aula de instrumento na música, constatamos 
que na Art’J não existe um manual fechado de repertório mas sim um repertório adaptado ao 

aluno, às suas motivações e interesses. O papel do docente é mais rico, uma vez que ao invés 
do papel tradicional de impositor adquire dimensão de indutor e mediador, reforçando a sua 
relação com o aluno. Assim para atingir uma determinada competência técnica no instrumento, 
os alunos de uma mesma turma poderão todos trabalhar repertórios diferentes.

- A Art’J funciona em instalações devidamente preparadas para o ensino artístico e reúne 
um conjunto único de meios, fundamental ao sucesso escolar e ao enriquecimento das práticas 
pedagógicas. Está apetrechada com diversos instrumentos de topo e equipamentos, bem como 

com as mais recentes tecnologias, nomeadamente quadros interativos, projetores, sistemas de 
som. Nas aulas os docentes e os alunos têm, através de internet e de sistema fechado, acesso a 
um conjunto imenso de possibilidades para apoiarem o seu trabalho pedagógico.
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- Na Art’J o conceito de turma á alargado a uma série de atividades pedagógicas em que várias turmas 

e alunos de anos diferentes se encontram e trabalham em conjunto. Devido à especificidade 
desta tipologia de ensino propicia-se que haja muito mais interação entre os 
alunos de áreas e anos diferentes, o que permite um enorme ganho pedagógico. Se atendermos 
a alguns do muitos exemplos existentes na escola reparamos que existem todos os anos de 
ensino representados em qualquer uma das orquestras e conjuntos instrumentais. Os alunos 
do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea trabalham algumas disciplinas 
técnicas por níveis, o que permite que alunos de anos diferentes trabalhem juntos. Os alunos do 
Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, trabalham como “corpo de teatro” da 
escola em diversos espetáculos e apresentações. Esta envolvência tem diversas vantagens, desde 

logo o reforço do espírito de grupo e o bem-estar proporcionado pelo fortalecimento das 
relações entre os alunos, a consciencialização, por analogia e experiência, acerca das diferenças 
existentes também na sociedade. Proporciona-se que coexistam no mesmo espaço diferentes 
níveis de aprendizagem, promovendo-se a partilha de conhecimento, a entreajuda, a capacidade de 
ser referência e de atender aos pares, entender as diferenças e contribuir de forma efetiva para 
a concretização dos mais diversos projetos em grupo.

-A preparação de artistas de alto desempenho. A missão da Art’J é clara quanto à formação 
e qualificação através da prática intensiva. Nas artes performativas entende-se a prática intensiva 
como fator capital à aquisição de conhecimento. A Art’J faculta por isso a todos os seus alunos 

diversas e constantes atividades onde possam desenvolver competências diretamente 
relacionadas com a preparação e apresentação de espetáculos. Para além de reunir no seu 
espaço todas as condições para que estas atividades possam ocorrer com êxito, a Art’J fomenta 

e privilegia os momentos de performance em contexto profissional e com todos os 
recursos técnicos e logísticos ao seu alcance, através da oportunidade que dá aos seus alunos de 
aplicarem todo o seu trabalho nas melhores salas de espetáculo da região, bem como em diversas 

salas de todo o país. A relação com o palco e o público é favorecida durante todo o 
percurso do aluno na Art’J.  
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O contacto constante com a comunidade e o incentivo a uma cidadania ativa. 
A Art’J participa em diversas atividades e eventos regionais e nacionais, acrescentando qualidade 

à programação cultural de diversos municípios e cumprindo o papel de revelar novos 
performers. Os alunos da Art’J, através dos espetáculos em que participam e do constante contacto 

com a comunidade, cumprem um papel importante ao nível da promoção e sensibilização 
para a cultura e as artes, contribuindo para uma sociedade mais crítica, mais atenta e mais 
solidária. 

Como escola de artes performativas a Art’J privilegia e 
atende à identidade individual dos seus alunos. Há contudo 
aspetos comuns e fundamentais que se procuram fomentar 
e desenvolver, o que permite traçar um perfil de aluno 
Art’J, cimentado nos valores da escola e no conteúdo deste 
projeto educativo.
Pretende-se que o aluno Art’J  seja:
- Criativo e competente na sua área de estudo, usando 
da melhor forma a liberdade imprescindível à criação e à 
inovação e as competências técnicas adquiridas através do 
estudo, do empenho e da dedicação necessários ao seu 
desenvolvimento.
- Um músico, um bailarino ou um ator em potencial. Tenha 
gosto pelo palco e uma enorme vontade de partilhar. Seguro 
e confiante na abordagem aos mais diversos repertórios.
- Culto e promotor das artes. Formador de públicos e 
divulgador de atividades artísticas. Contagiante pela sua 
qualidade de interpretação e criação, bem como pelo seu 
envolvimento e paixão.
- Autónomo e responsável, flexível e polivalente, capaz de 
compreender os diversos contextos da sua vida quotidiana 
e de agir em conformidade.   
- Ambicioso, competitivo, empreendedor e com iniciativa 
própria, privilegiando o bem-estar comum e a solidariedade. 
Fazer mais e melhor, conquistar, ter mérito, cumprir.
- Crítico, participativo e tolerante, reconhecendo e 
aceitando as diferenças existentes na sociedade, com 
um sentido ético desenvolvido, conhecedor dos valores 
individuais e coletivos.
- Generoso e solidário. Resiliente e com espírito de 
abnegação. Atento às necessidades sociais e impulsionador 
de uma cidadania defensora dos direitos humanos.
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A equipa de docentes da Art’J é diversificada 
e multidisciplinar. São critérios para a sua 
admissão as habilitações comprovadas e 
adequadas, as competências técnicas e humanas, 
bem como, no campo das artes performativas, 
a forte experiência e excelência na sua área, 
nomeadamente a existência de carreiras 
profissionais artísticas sólidas e reconhecidas. 
O gosto pelas artes performativas e a paixão 
por acompanhar e assistir a espetáculos de 
Música, Dança e Teatro são também requisitos 
obrigatórios.
Os alunos são chamados a avaliarem os seus 
professores anualmente, em diversos critérios 
e através de resposta a questionário de 
avaliação, resultando desses dados informação 
fundamental para aferir acerca do desempenho 
dos docentes bem como de eventuais aspetos 
a desenvolver ou aperfeiçoar, nomeadamente 

através de formação contínua e/ou ajuste 
à metodologia. Os professores também 
participam no processo de avaliação anual, 
através de preenchimento de questionário, 
manifestando a sua opinião acerca de todos 
os aspetos fundamentais da sua atividade e do 
contexto de formação. Do cruzamento dos 
diversos dados resultam indicadores muito 
importantes para a gestão escolar e pedagógica, 
apoiando as decisões.
Os docentes inserem-se numa estrutura 
pedagógica apetrechada com todos os 
meios para o apoio à atividade pedagógica, 
nomeadamente a existência de órgãos de 
coordenação diretamente ligados à sua atividade 
profissional na escola, bem como diversos 
serviços para responder às necessidades diárias 
dos seus alunos e fornecerem todo o conforto 
e condições necessárias ao sucesso escolar.
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A Art’J dispõe de diversos serviços de apoio 
que estão organizados e visam corresponder 
às expetativas e necessidades dos seus alunos. 
Estes serviços são assegurados por pessoal 
não docente, devidamente habilitado e capaz 
de corresponder profissionalmente e com 
prontidão às solicitações da atividade pedagógica. 
Estes profissionais possuem os requisitos 
técnicos associados à sua função e têm sempre 
presente, para além da missão, visão e valores 
da escola, conceitos fundamentais como família, 
amizade e responsabilidade. Esta ideia de escola 
como lugar onde se gosta de estar é cultivada 
em toda a organização, contribuindo para o bom 
ambiente e saudável convivência dentro e fora 
da comunidade escolar.
Na Art’J destaca-se assim o papel do 
Departamento Administrativo, através da figura 
da Gestora de Curso. As profissionais deste 
departamento acompanham administrativamente 
todo o percurso educativo do aluno (desde a 
prova de admissão/seleção até à entrega do 

diploma/certificado), sendo o principal mediador 
entre a escola e o aluno. Através de atendimento 
e acompanhamento cuidado e personalizado 
os alunos e os encarregados de educação têm 
disponível para os apoiar a “sua gestora de 
curso”. Esta relação foi criada para reforçar e 
facilitar por um lado a ligação do aluno à escola 
e por outro para tornar mais eficiente a resposta 
às solicitações dos alunos e encarregados de 
educação.
Na Art’J existem ainda muitos outros 
serviços à disposição, assegurados por outros 
departamentos, a saber: Serviço de Psicologia, 
Departamento de Atendimento e Receção, 
Departamento de Sistemas de Informação 
e Qualidade, Departamento de Logística, 
Departamento de Marketing e Comunicação, 
Departamento de Recursos Humanos, 
Departamento Financeiro.
A Art’J tem à disposição dos seus alunos diversos 
instrumentos e equipamentos que podem 
requisitar, bem como cacifos e salas para estudo.

Pareceres e protocolos:
Fundação Casa da Música
Orquestra Filarmonia das Beiras
JACC Jazz ao Centro Clube
Orquestra de Jazz de Lagos
Orquestra de Jazz de Matosinhos
Companhia Paulo Ribeiro
Companhia de Dança de Aveiro
Companhia Instável
Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha
ARMAB – Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca
Banda Amizade – Banda Sinfónica de Aveiro
Banda de Música de Loureiro
Associação de Cultura Musical de Lousada
Teatro Viriato – Centro de Artes do Espetáculo de Viseu
Teatro Reactor – Centro de Investigação Teatral
Companhia de Teatro Mau Artista
Encerrado para Obras – Associação Cultural e Artística

Os alunos que concluem os Cursos 
Profissionais da Art’J seguem normalmente 
uma de duas vias: o ingresso no mercado de 
trabalho ou o prosseguimento de estudos. 
Foram estabelecidos protocolos tendo em 
vista o estabelecimento de pontes efetivas com 
potenciais empregadores na área das artes 
performativas, bem como de entidades que 

pertençam e estejam consolidadas em redes de 
influência de especial interesse. Também com 
instituições de ensino superior, com ofertas 
formativas adequadas ao prosseguimento de 
estudos na área das artes performativas, a Art’J 
estabeleceu protocolos e mantém relação 
próxima.
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Traços de Outrora – Turismo Rural Lda.
AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro

Universidade de Aveiro
ISEIT – Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu
Instituto Piaget
Instituto Politécnico de Portalegre
ESMAE – Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo
Escola Superior de Dança

É intenção, para o próximo triénio (2015-2018), 
oferecer no Gabinete de Apoio ao Aluno uma 
valência especialmente dedicada à inserção no 
mercado de trabalho, reforçando também as 
pontes com os potenciais empregadores e apo-
stando em áreas por explorar adequadamente 
e que carecem de profissionais com o perfil 

de saída do aluno CMJ: o turismo, a indústria 
hoteleira, a indústria de animação e eventos, 
entre outras. Poder-se-á criar a médio prazo 
uma rede profícua e efetiva de criação de pos-
tos de trabalho em que os empregadores são 
conhecedores profundos das competências e 
potencialidades dos alunos Art’J.

A Art’J definiu para o triénio 2015-2018 os seguintes objetivos e metas: 

Objetivo 1 - Aumentar sucesso escolar

- Meta 1 - Aumentar a Taxa de Aproveitamento
                                  2013/2014 2015-2018

81, 6%  85%
Indicador: Taxa de Aproveitamento (respeitante aos módulos realizados com aproveitamento)

- Meta 2 - Aumentar a Nota Média 
                                 2013/2014 2015-2018

14,4  16
Indicador: Nota Média

- Meta 3 - Aumentar o Número de prémios e distinções externas atribuídos a alunos por ano letivo
2013/2014 2015-2018

9 15
Indicador: Número de prémios e distinções externas atribuídos a alunos por ano letivo

- Meta 4 - Diminuir o número de anulações e desistências
2013/2014 2015-2018

37 15
Indicador: Número de anulações e desistências

- Meta 5 - Diminuir a percentagem de anulações de matrícula e desistências
2013/2014 2015-2018

13,7% 7%
Indicador: Percentagem de anulações de matrícula e desistências
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Objetivo 2 – Desenvolver um programa de inserção profissional 

- Meta 1 – Aumentar o número de estágios profissionais assegurados
Indicador: Número de Estágios profissionais assegurados

- Meta 2 – Aumentar o número de ofertas de emprego difundidas
Indicador: Número de ofertas de emprego difundidas

Objetivo 3 – Assegurar a execução de atividades abertas à comunidade
Meta 1 – Manter o número de atividades abertas à comunidade

2013/2014 2015-2018
300 300

Indicador: Número de atividades abertas à comunidade

Objetivo 4 – Consolidar a Art’J como escola inclusiva

- Meta 1 - Aumentar o grau de inclusão da escola
Indicador: Número de parcerias com organizações que apoiem alunos com necessidades educa-
tivas especiais

Os últimos indicadores respeitantes aos alunos do triénio 2010 -2013:

Verifica-se que o prosseguimento de estudos é, nas artes performativas, uma via muito 
procurada pelos alunos o que acrescenta mais um fator de especificidadades a estas áreas de 
Ensino Profissional.
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ASSESSORIA DE IMPRENSA
O Departamento de Marketing e Comunicação produz comunicados de imprensa assegurando a presença 
contínua da Art’J na comunicação social com os seguintes resultados:
• Divulgação da oferta formativa, serviços e atividades do Art’J;
• Legitimação / Reconhecimento da Art’J;
• Criação de valor – fazer com que a Art’J apareça com pertinência na comunicação social 
aumentando o impacto, audiência e notoriedade;
• Elaboração de Clipping.

FEIRAS, CERTAMES E EVENTOS
Pretende-se:
• Assegurar a Participação da Art’J em pelo menos seis Feiras de educação e formação de indiscutível 
interesse;
• Promover a receção de alunos do 9.º ano de escolaridade;
• Incentivar a realização de sessões de esclarecimento em várias escolas da região.

SUPORTES DE PROMOÇÃO
Relativamente aos Suportes de Promoção:
• Garantir a existência e difusão de flyers, monofolhas e outros suportes, com caráter informativo;
• Garantir a permanência de informação sobre os Cursos Profissionais no sistema de difusão de 
informação da receção, assim como nos espaços destinados à colocação de informação do CMJ;
• Garantir a permanente circulação de informação sobre os Cursos Profissionais da Art’J na Internet 
(Site, Facebook, Instagram e YouTube).

ATIVIDADES
A Art’J realiza anualmente cerca de 300 atividades. Este número reflete um dinamismo ímpar e uma rara 
capacidade de empreender. 
• Promoção das atividades através dos canais adequados;
• Revitalização da linha gráfica, mantendo a atualização anual de suportes mas garantindo a identidade 
e cumprimento dos pressupostos do projeto educativo;
• Manutenção da presença dos suportes de marketing e comunicação de promoção da oferta 
formativa em todas as atividades da Art’J, facilitando a sua consulta enquanto o público espera ou assiste à 
atividade, contribuindo para que possam ser transportados como referência para a sua rede de contactos;
• Produção de conteúdos a partir dos registos das atividades, potenciando factos noticiosos, 
histórias, etc.

Na Art’J existe plena consciência de que uma 
estratégia de comunicação é fundamental para 
apresentar e promover o seu projeto educa-
tivo, bem como a oferta formativa, as suas ativi-
dades e resultados. Com base neste princípio 

e catapultado pelo trabalho do departamento 
de marketing e comunicação da escola, existe 
um plano que assenta em alguns pilares funda-
mentais:

REDE DE COLABORAÇÃO INTERNA
O funcionamento da Rede de Colaboração Interna pretende envolver os alunos e os colaboradores na 
promoção do projeto educativo e da oferta formativa. 
• Envolver todos os docentes na divulgação e promoção dos Cursos Profissionais, motivando-os e 
integrando-os no projeto global da escola e na perceção correta do projeto educativo;
• Fornecer suportes de promoção aos docentes entre os quais desdobráveis, cartazes, 
encaminhamento de emails promocionais e divulgação nas redes sociais;
• Dinamizar a rede de colaboradores internos não docentes, procurando o seu contributo na 
distribuição massiva de informação, suportes e na promoção da Art’J enquanto escola de referência;
• Fomentar a transmissão da experiência pedagógica dos alunos Art’J junto dos seus pares.

REDE DE COLABORAÇÃO EXTERNA
Pretende-se dinamizar e aumentar a Rede de Colaboração Externa na promoção da oferta formativa:
• Atualizar as listagens existentes e fazer acompanhamento das respetivas entidades ao nível do seu 
envolvimento;
• Cuidar do estabelecimento de redes de informação/difusão com entidades estratégicas;
• Potenciar as colaborações existentes através do reforço das relações institucionais e da proposta 
de protocolos;
• Aumentar o cuidado com que as entidades externas recebem as comunicações da Art’J, percebendo 
as dinâmicas das respetivas entidades e estabelecendo pontes com elementos chave das organizações;
• Assegurar que os suportes enviados para promoção são usados (controlo personalizado via e-mail 
e/ou telefone);
• Potenciar as figuras do “agente angariador”, “amigo art’j”; dando relevo à ação individual das 
pessoas que vão cruzando os seus caminhos pessoais e profissionais com a Art’J e estão disponíveis para 
estabelecer vínculos de colaboração.

Dentro desta lógica são considerados diver-
sos suportes, mecanismos e ferramentas que 
servem canais e objetivos definidos. Na es-
pecificidade de cada ação é considerada a 
matriz comum a todas as ações (projeto educa-
tivo - missão, visão, identidade, imagem, unifor-

midade, coesão, valores) enquanto linha orien-
tadora, mas preparada a autenticidade da ação 
naquilo que a isola, quer se trate do âmbito do 
seu objetivo específico, quer se trate do tim-
ming ou valor que a caracterizam.
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A avaliação do projeto educativo será fei-
ta anualmente, procedendo-se, sempre que 
necessário, à sua revisão, tendo em vista o 
prosseguimento da estratégia traçada, bem 
como das metas a atingir. Esta avaliação será 
realizada com o envolvimento dos órgãos de 
gestão escolar, bem como com o parecer do 
Conselho Consultivo.
A avaliação é fundamental para aferir acerca do 
grau de realização do projeto educativo e para 
permitir a criação de espaço sempre necessário 
à reflexão e partilha crítica de opinião e con-

hecimento. Pretende-se que cada momento de 
avaliação faculte também a toda a comunidade 
escolar mais um ponto de contacto e reflexão 
acerca da organização da escola, das suas práti-
cas pedagógicas e do serviço que presta à co-
munidade.
Esta avaliação deverá ter em conta também 
outros documentos fundamentais da escola 
como o relatório e plano anual de atividades 
bem como o relatório de avaliação anual, elab-
orado todos os anos a partir de inquérito a 
todos os elementos da comunidade escolar.

A Art’J é uma escola de referência no ensino das artes 
performativas em Portugal. A sua especificidade, juntan-
do três áreas artísticas no mesmo espaço, é uma opor-
tunidade ímpar para qualquer aluno de música, dança 
ou teatro. É uma escola que procura a máxima person-
alização no ensino e tem o foco no interesse do aluno, 
alcançando desta forma resultados excelentes como os 
últimos anos têm vindo a comprovar no que diz respeito, 
por exemplo, à colocação de alunos no ensino superior 
nacional e internacional, nos primeiros lugares de acesso.
Pretende-se que este documento orientador reflita a 
ambição de fazer cada vez melhor, de ir mais além. Com 
objetivos bem claros e com uma estrutura preparada 
para os atingir com sucesso, a Art’J conta com toda a 
comunidade educativa para cumprir com sucesso o seu 
desígnio.
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