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O Conservatório de Música da Jobra (CMJ) é, pela 
sua história, especificidade da oferta formativa e 
resultados alcançados, um caso único em Portugal. 
Congrega, no mesmo espaço educativo duas áreas 
performativas: Música e a Dança distribuídas 
por ofertas do: Ensino Artístico Especializado 
nomeadamente Curso de Iniciação à Música e à 
Dança e Cursos Básicos de Música e Dança em 
regime articulado. 
O projeto educativo do CMJ para o triénio 
2017-2020 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, com 
vista à concretização das grandes finalidades do 
ensino expressas nos princípios consagrados 
na Constituição da República Portuguesa e 
o disposto no decreto-lei n.º152/2013, de 4 
de novembro, Estatuto do Ensino Particular e 
Cooperativo de nível não superior, bem como na 
demais legislação aplicável.

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 
O CMJ, Escola do Ensino Artístico Especializado, tem 
como missão qualificar e sensibilizar pessoas nas artes do 
espetáculo num ambiente eclético, formal, criativo e de 
prática intensiva.

Visão
Ser o modelo de referência no ensino artístico 
especializado em Portugal.
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O CMJ 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. 
A história do CMJ, que importa conhecer é a 
que a seguir se menciona: 
O 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. 

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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O CMJ encontra-se sediado na Região Centro 
(zona do Baixo-Vouga), no Concelho de 
Albergaria-a-Velha, na freguesia da Branca. 
O CMJ estabeleceu protocolos de articulação 
com os Agrupamentos de Escola de Sever do 
Vouga, Albergaria-a-Velha, Branca, Loureiro e 
Pinheiro da Bemposta, Vouzela, Vouzela e Campia 
e Estarreja desenvolvendo a sua atividade em 
seis regiões diversas. 
No concelho de Sever do Vouga e concelho de 
Vouzela, o CMJ dispõe de um polo formativo 
destinado ao ensino artístico especializado 
garantindo maior proximidade com os alunos 
desta área geográfica. 

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 
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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Caracterização Socioeconómica 
Concelho de Sever do Vouga 
Conforme mencionado acima, o CMJ opera num Polo, 
localizado no concelho de Sever do Vouga. 
Sever do Vouga é um concelho constituído por nove 
Freguesias: Cedrim do Vouga, Couto de Esteves, 
Dornelas, Paradela do Vouga, Pessegueiro do Vouga, 
Rocas do Vouga, Sever do Vouga, Silva Escura e Talhadas. 
É composto por uma população residente de 13.183 
habitantes, que se distribui economicamente pelos 
diversos setores de atividade: setor primário (7.45%), 
setor secundário (53%) e setor terciário (39.5%). 
O setor industrial monopoliza cerca de 53% da 
população ativa. Neste setor têm sido criadas novas 
áreas industriais, sendo as atividades económicas de 
maior relevo nas áreas da metalomecânica e serralharia, 
construção civil, transformação de pedra, seguidas de 
mobiliário e calçado. 
Este concelho tem uma tradição musical evidente no 
âmbito das bandas filarmónicas, nomeadamente a 

Banda União Musical Pessegueirense e a Filarmónica 
Severense. 
O Concelho de Sever do Vouga situa-se no centro 
do país e beneficia da proximidade relativa de alguns 
centros urbanos importantes (Aveiro, Coimbra, Porto), 
bem como do fácil acesso a dois dos principais eixos 
rodoviários portugueses: a A1, que liga Lisboa ao Porto; 
a A25, via de acesso e de abertura do Concelho ao País 
e à Europa. 

Fonte: http://www.cm-sever.pt 

Principais Equipamentos Culturais 
Os principais equipamentos culturais existentes no 
concelho são: 

• Centro das Artes e do Espetáculo (Inserido no 
Projeto Comum- Rede Cultural, constituído por 
sete municípios); 
• Biblioteca Municipal; 
• Centro Social de Pessegueiro do Vouga; 
• Espaço Internet; 
• CDTI – PIJ

Caracterização Socioeconómica 
Concelho de Oliveira de Azeméis 
O CMJ estabeleceu também protocolo de articulação 
com o Agrupamento de Escolas de Loureiro e Pinheiro 
da Bemposta. Este encontra-se localizado no concelho 
de Oliveira de Azeméis, que está dividido pelas seguintes 
freguesias: Carregosa; Cesar; Fajões; Loureiro; Macieira 
de Sarnes; Macinhata da Seixa; Madail; Nogueira do 
Cravo; Oliveira de Azeméis; Ossela; Palmaz; Pindelo; 
Pinheiro da Bemposta; São Martinho da Gândara; 
Santiago da Riba Ul; Travanca; Ul; São Roque; Vila de 
Cucujães. 
Este é um município cujo tecido empresarial apresenta 
uma projeção relevante quer a nível nacional e quer 
a nível internacional. Sobretudo no ramo do calçado, 
metalurgia e metalomecânica (com especial destaque 
para os moldes para a indústria de plástico), plástico 
(com destaque para os componentes para a indústria 
automóvel), produtos agroalimentares (com destaque 
para os lacticínios), vidro, descasque e embalagem de 
arroz, colchões, confeções, cobres e loiças metálicas. 
Este é um município com uma intensa atividade cultural, 
que conta com cerca de duas centenas de associações. 
As propostas culturais que mais se destacam são o 
Ciclo da Primavera e o Mercado à Moda Antiga que 
atraem ao centro da cidade milhares de pessoas. A Feira 
do Livro, o Festival da Juventude, teatro, exposições e 
espetáculos completam o leque de propostas ao longo 
do ano. 

Fonte: http://www.cm-oaz.pt 

Principais Equipamentos Culturais 
Os principais equipamentos culturais existentes no 
concelho são: 

• Casa – Museu Ferreira de Castro; 
• Roteiro Literário Caminhos de Ferreira de Castro; 
• Arquivo Municipal; 
• Biblioteca Municipal Ferreira de Castro; 
• Centro Lúdico; 
• Cineteatro Caracas; 
• Património Histórico- Cultural.
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Outros Equipamentos Culturais do Distrito 
Os principais equipamentos culturais existentes no 
Distrito 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 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).

Caracterização Socioeconómica 
Concelho de Vouzela
Vouzela é sede de um município com 193,69 km² de área 
e 10 564 habitantes (2011), subdividido em 9 freguesias. O 
município é limitado a norte pelo município de São Pedro 
do Sul, a leste por Viseu, a sul por Tondela e pela porção 
secundária de Oliveira de Frades, a sudoeste por Águeda e a 
noroeste pela porção principal de Oliveira de Frades.

Fonte: http://www.cm-vouzela.pt

Principais Equipamentos Culturais 
Os principais equipamentos culturais existentes no 
concelho são: 

• Cineteatro Dr. João Ribeiro
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Dados Estatísticos da Cultura Nacional
 De acordo com a informação do Sistema de Contas 
Integradas das Empresas, em 2013 o total das empresas 
com atividade principal nas áreas culturais e criativas era de 
49 691, as quais totalizaram um volume de negócios de 4,4 
mil milhões de euros e um resultado líquido do período de 
88,2 mil euros. 
Em termos de número de empresas, e à semelhança do 
ano anterior, continuaram a destacar-se as classificadas 
nas “Atividades das artes do espetáculo” (29%), seguidas 

Dados Estatísticos Cultural Nacional | Visão Geral 2012 2014

Pessoas empregadas nas atividades culturais e criativas 78 600

Artistas criativos e das artes do espetáculo 9 982

Sessões de espetáculo ao vivo 27 566 29 666

Espetadores (Total) 8 700 00 10 700 000

Espetadores que pagaram bilhete 3 500 00 4 300 000

Receitas geradas (Total) 65 600 00€ 70 500 00€

Modalidade com mais espetadores - Música 5 200 000

Maior valor de receitas de bilheteira - Concertos de Rock/Pop 30 000 00€

Fonte: Informação retirada de http://www.ine.pt

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 2015 
a região Centro dispõe de 82 recintos de espetáculos e a do Norte 
de 86, sendo apenas superadas por Lisboa (95). 

Localização geográfica (NUTS - 2013)

Recintos de espetáculos (N.º) por 
Localização geográfica 

(NUTS - 2013); Bienal (2)

Período de referência dos dados (1)
2013 2015

N.º N.º
Portugal PT 340 352

Continente 1 316 327

Norte 11 83 86

Centro 16 85 82

Albergaria-a-Velha 16101102 1 1

Lisboa 17 90 95

Alentejo 18 43 48

Algarve 15 15 16

Recintos de espetáculos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013); Bienal - INE, Inquérito aos recintos de 
espetáculos

das “Atividades de arquitetura” (15,5%), “Comércio 
a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em 
estabelecimentos especializados” (10,2%) e as empresas 
de” Criação artística e literária” (10%).
Em 2014, a população empregada nas atividades culturais 
e criativas era de 78,4 mil pessoas, mais 7,3% do que no 
ano anterior, segundo os dados do Inquérito ao Emprego. 
Do total, 50,1% eram homens, 60,9% tinham entre 25 
e 44 anos e mais de dois quintos tinham como nível de 
escolaridade completo o ensino Superior (41,7%). O 
emprego nestas atividades caracterizava-se por ser mais 
jovem e mais escolarizado do que o emprego total da 
economia.
Por atividade, o “Comércio a retalho de bens culturais 
e recreativos, em estabelecimentos especializados” 
concentrava 24,4% do emprego em atividades culturais e 
criativas, seguido das “Atividades das bibliotecas, arquivos, 

museus e outras atividades culturais” (15,4%), “Edição 
de livros, de jornais e de outras publicações” (13,9%), 
“Atividades de teatro, de música, de dança e outras 
atividades artísticas e literárias” (12,4%).
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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%.

O CMJ 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 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



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL GLOBALEstrutura Organizacional Global
A estrutura organizacional do CMJ é composta por diretor geral, diretor pedagógico, diretor financeiro, 
diretor de marketing e comunicação e de recursos humanos. A sua estrutura e dimensão de funcionamento 
está representada no organigrama.
 

A DIREÇÃO GERAL constituída por um Diretor 
Geral, é o órgão máximo de administração e gestão 
nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e 
financeira. 

As principais competências e atribuições do Diretor 
Geral, em conformidade com o artigo 38º do 
Decreto-Lei n.º 152/2013 de 4 de Novembro e o 
projeto educativo são: 

- Definir orientações gerais para o conservatório;

- Estabelecer a organização administrativa e as 
condições de funcionamento do Conservatório; 
- Representar o Conservatório em todos os 
assuntos de natureza administrativa e financeira; 
- Cumprir as obrigações impostas por lei; 
- Manifestar-se construtivamente e dar a aprovação 
final ao Projeto Educativo, Regulamento Interno 
e Plano Anual de Atividades do Conservatório, 
previamente elaborados pelo Conselho 
Pedagógico.
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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.



A DIREÇÃO PEDAGÓGICA é um órgão de 
coordenação e orientação da ação educativa no 
Conservatório e é equiparável, para todos os efeitos, 
às funções de docente. 
Das principais competências e atribuições da Direção 
Pedagógica, em conformidade como o artigo 41º 
do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de Novembro, 
destacamos as seguintes: 

- Representar o Conservatório junto do 
Ministério da Educação e Ciência em todos os 
assuntos de natureza pedagógica; 
- Planificar e superintender nas atividades 
curriculares e culturais; 
- Promover o cumprimento dos planos e 
programas de estudos; 
- Velar pela qualidade do ensino; 
- Promover o desenvolvimento das estruturas 
organizativas do conservatório que constituem 
importantes vias para a realização dos objetivos 
educativos; 
- Cumprir as obrigações impostas por lei. 

O CONSELHO PEDAGÓGICO é o órgão de auxílio 
à Direção Pedagógica na coordenação e orientação 
educativa no Conservatório, nomeadamente nos 
domínios pedagógico-didáticos, da orientação e 
acompanhamento dos alunos e da formação inicial e 
contínua do pessoal docente. 

A composição do Conselho Pedagógico é a seguinte: 
a) Diretor Pedagógico – 1 
b) Coordenadores Pedagógicos para a área do 

Ensino Artístico Especializado – 3 
i. Coordenador Pedagógico de Música; 
ii. Coordenador Pedagógico de Dança; 
iii. Coordenador do Pólo de Vouzela.

O Presidente do Conselho Pedagógico é o Diretor 
Pedagógico. 

As competências e atribuições do Conselho 
Pedagógico são equivalentes às que estão 
regulamentadas no artigo 33º do Decreto- Lei 
75/2008 de 22 de abril, para o Conselho Pedagógico. 
Porém, sendo esta legislação dirigida às instituições de 
ensino regular e na ausência de legislação específica 
para o ensino artístico é necessário adaptar e ajustar 
as referidas atribuições às particularidades funcionais 
deste tipo de ensino. 

O conselho pedagógico tem como competências de 
maior importância: 

- Apresentar propostas para a elaboração e 
alterações ao Projeto Educativo e ao Regulamento 
Interno; 
- Elaborar o Calendário Escolar e o Plano Anual e 
Plurianual de Atividades; 
- Emitir parecer sobre os projetos artísticos 
realizados; 
- Definir princípios gerais nos domínios da 
articulação e diversificação curricular, dos apoios 
e complementos educativos tendo sempre em 
vista a promoção da qualidade do ensino; 
- Propor o desenvolvimento de experiências de 

inovação pedagógica e de formação, em articulação 
com instituições ou estabelecimentos do ensino 
superior vocacionados para a formação e a 
investigação; 
- Dinamizar a coordenação e a articulação 
interdisciplinar e artística; 
- Adaptar os programas escolares e as metodologias 
de ensino à realidade educativa atual, tendo sempre 
em vista o aumento do sucesso escolar; 
- Promover medidas que favoreçam o dinamismo 
intraescola e a interação escola-meio. 

O COORDENADOR PEDAGÓGICO é responsável 
imediato do processo educativo, em relação direta 
e permanente com os docentes e alunos de uma 
determinada área artística, auxiliando diretamente o 
Diretor Pedagógico na transmissão e execução das suas 
diretrizes e recomendações. 

As competências e atribuições do Coordenador 
Pedagógico são de todo semelhantes às competências 
e atribuições da Direção Pedagógica, que estão 
regulamentadas no Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de 
Novembro: 

- Trabalhar sempre em estreita colaboração com a 
Direção Pedagógica promovendo e coordenando 
ações que conduzam ao melhor sucesso do Projeto 
Educativo e aplicabilidade do Regulamento Interno; 
- Assegurar a articulação pedagógica entre as 
diferentes disciplinas e componentes de formação 
do curso; 
- Assegurar a articulação com os serviços com 
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competência em matéria de apoio socioeducativo; 
- Dinamizar os docentes da sua área de ensino, 
tendo em vista, o planeamento eficaz das 
atividades numa perspetiva de qualidade de 
ensino e a organização e realização de atividades 
que integrem os objetivos estipulados no Projeto 
Educativo; 
- Organizar e coordenar as atividades a 
desenvolver no âmbito da interdisciplinaridade e 
transversalidade entre os cursos; 
- Representar a escola em todos os assuntos de 
natureza pedagógica, referentes à sua área de 
ensino. 

O ORIENTADOR DE TURMA
A orientação de turma compete ao Orientador 
de Turma, cuja forma de designação, direitos e 
competências constam no presente Regulamento 
Interno e nos termos da regulamentação geral 
aplicável.
Ao orientador de Turma compete: 

a) fornecer aos alunos e, quando for o caso, aos 
seus encarregados de educação, pelo menos três 
vezes em cada ano letivo, informação global sobre 
o percurso formativo do aluno; 
b) proceder a uma avaliação qualitativa do perfil 
de progressão de cada aluno e da turma, através 
da elaboração de um relatório descritivo sucinto 
que contenha, nomeadamente, referência explícita 
a parâmetros como a capacidade de aquisição e 
de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de 

autonomia, de criatividade, de comunicação, de 
trabalho em equipa e de cooperação, de articulação 
com o meio envolvente e de concretização de 
projetos; 
c) trabalhar sempre em estreita colaboração 
com as escolas de articulação, quando aplicável, 
promovendo e coordenando as ações que 
conduzam ao sucesso escolar dos alunos em 
comum; 
d) elaborar uma síntese das principais dificuldades 
evidenciadas por cada aluno, com indicações 
relativas a atividades de recuperação e ou 
enriquecimento, a anexar ao relatório descritivo 
a que se refere a alínea anterior; 
e) identificar o perfil da evolução dos alunos, 
fundamentado na avaliação de cada disciplina e na 
progressão registada em cada disciplina, a anexar 
ao relatório descritivo a que se refere a alínea b); 
f) assegurar a articulação entre os docentes da 
turma, alunos e encarregados de educação; 
g) promover a comunicação e formas de trabalho 
cooperativo entre docentes e alunos;
 h) Coordenar, em colaboração com os docentes 
da turma, a adequação de atividades, conteúdos, 
estratégias e métodos de trabalho à situação 
concreta do grupo e à especificidade de cada 
aluno; i) Articular as atividades da turma com os 
encarregados de educação promovendo a sua 
participação;
 j) Coordenar o processo de avaliação dos 
alunos garantindo o seu carácter globalizante e 

integrador; 
k) coordenar os processos disciplinares de acordo 
com as normas existentes; 
l) manter atualizado o registo de faltas dos alunos 
nos suportes administrativos adequados; 
m) avisar os encarregados de educação das faltas 
dos seus educandos; 
n) entregar, no final de cada mês, ao Diretor 
Pedagógico, o registo de assiduidade dos alunos 
por disciplina; 
o) apresentar à direção da escola um relatório 
crítico anual do trabalho desenvolvido.

O CONSELHO DE TURMA 
Os Conselhos de Turma, são estruturas colegiais de 
orientação educativa que asseguram a organização, 
o acompanhamento e a avaliação das atividades a 
desenvolver com os alunos e a articulação entre a 
escola e o encarregado de educação.

Os Conselhos de Turma são compostos: 
a) pelo(s) orientador(es) de turma(s), sendo 
um nomeado pelo respetivo Coordenador 
Pedagógico como presidente da reunião; 
b) Todos os docentes da(s) turma(s), sendo 
um deles nomeado secretário da reunião, pelo 
respetivo Coordenador Pedagógico; 
c) podem ainda intervir, sem direito a voto, os 
serviços com competência em matéria de apoio 
socioeducativo e serviços ou entidades cuja 
contribuição, o Conselho Pedagógico considere 

conveniente. 
O Conselho de Turma tem como competências e 
atribuições: 

a) analisar a situação da turma(s) e identificar 
características específicas dos alunos; 
b) analisar e acompanhar a integração escolar de 
todos os alunos tendo em conta o perfil individual 
e da(s) turma(s); 
c) analisar problemas de integração de alunos e o 
relacionamento entre toda a comunidade escolar; 
d) planificar o desenvolvimento das atividades a 
realizar com os alunos; 
e) identificar diferentes ritmos de aprendizagem e 
necessidades educativas, promovendo a articulação 
com os respetivos serviços especializados de 
apoio educativo, em ordem à sua superação; 
f) propor atividades, de caráter cultural e 
pedagógico, a integrar o Plano de Atividades da 
Escola; 
g) proceder a uma avaliação qualitativa e 
quantitativa do perfil de progressão de cada aluno, 
sob a forma de relatórios descritivos e pautas de 
avaliação no final de cada período letivo; 
h) adotar estratégias de diferenciação pedagógica 
que favoreçam a aprendizagem dos alunos; i) 
conceber e delinear planos de recuperação de 
competências e assiduidade e projetos individuais 
de trabalho;
j) preparar informação global e adequada a 
facultar aos encarregados de educação, relativa 
ao percurso formativo do aluno, refletindo o 
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desenvolvimento das aprendizagens e da avaliação 
dos alunos; 
k) assegurar que os indicadores e instrumentos de 
avaliação, estabelecidos em Conselho Pedagógico, 
sejam implementados por todos os docentes; 
l) definir estratégias conducentes ao cumprimento 
integral do planeamento curricular da turma; 
m) Adoção de mecanismos de compensação ou 
substituição de atividades letivas, com vista ao 
cumprimento integral das horas de formação, 
contempladas nos planos de formação dos cursos; 
n) aprovar as classificações atribuídas por cada 
um dos docentes da(s) turma(s).

OS DOCENTES são aqueles que estabelecem uma 
relação pedagógica com os alunos, favorecendo a 

aquisição de conhecimentos e competências, bem 
como o desenvolvimento de atitudes e formas de 
comportamento, adequados ao desempenho escolar. 

Aos Docentes compete, sobretudo: 
a) Dispor de um dossier pedagógico por turma e 
curso, onde deverá colocar a planificação anual e 
as planificações específicas de cada disciplina, bem 
como todos os materiais fornecidos aos alunos; 
b) atualizar as planificações tendo em atenção 
os programas definidos, a estrutura curricular 
dos cursos e o perfil de saída dos mesmos. As 
planificações poderão sofrer reajustamentos ao 
longo do ano letivo; 
c) esclarecer os alunos, sempre no início dos 
períodos letivos, sobre os critérios de avaliação, 

bem como os objetivos a alcançar em cada 
disciplina; 
d) elaborar todos os documentos, a fornecer aos 
alunos (textos de apoio, testes, fichas de trabalho, 
etc.) com os logotipos institucionais, utilizando os 
modelos de folhas disponíveis na rede informática; 
e) organizar e proporcionar a avaliação de cada 
período; 
f) cumprir integralmente o número de horas/
tempos destinados à lecionação das disciplinas no 
correspondente ano letivo; 
 g) preencher os termos referentes a cada 
avaliação realizado pelos alunos para apresentar 
nos respetivos Conselhos de Turma, ou ciclo; 
h) Elaborar Planos de apoio Pedagógico/Educativo, 
em articulação com o conselho de turma, para os 
alunos que demonstrem dificuldades na aquisição 
de competências; 
i) elaborar matrizes, critérios e instrumentos de 
avaliação para os alunos que requerem avaliação 
de recuperação, referente aos alunos inscritos na 
avaliação a realizar no início do ano letivo seguinte; 
j) repor a(s) aula(s) em falta com a maior brevidade 
possível; 
k) comunicar antecipadamente, ao Coordenador 

Pedagógico e aos serviços administrativos, 
a intenção de faltar às aulas e cumprir os 
procedimentos devidos, com a antecedência 
mínima de cinco dias.

Estes conceitos e respetiva relação entre os 
mesmos constam do Regulamento Interno do CMJ. 
Acresce referir que no CMJ existem outros órgãos 
de funcionamento da escola que garantem o bom 
funcionamento dos mesmos e a qualidade dos 
serviços prestados á comunidade educativa. Assim, 
contamos com a colaboração do Departamento 
de Recursos Humanos, Departamento financeiro, 
Departamento Administrativo, Departamento 
de logística, Departamento de marketing e 
Comunicação, Departamento de Atendimento e 
Receção, Departamento de Sistemas de Informação 
e Qualidade e o Departamento de Apoio Ao Aluno.
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O CMJ dispõe de uma oferta educativa no âmbito do Ensino 
Artístico Especializado, em harmonia com as orientações 
da ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino 
Profissional), ministrando vários cursos desde a Iniciação 
ao 9.º Ano de Escolaridade. 
Ministramos no CMJ o Curso de Iniciação de Música e 
de Dança, o Curso Básico de Música e o Curso Básico de 
Dança.

Estas modalidades dirigem-se a alunos com vocação 
nestas áreas e que procuram desenvolver as suas aptidões 
ou talentos artísticos, ambicionando uma formação de 
excelência. Pretende-se preparar os alunos para diferentes 
ramos artísticos, fomentar a prática artística individual e 
de grupo, visando simultaneamente a compreensão das 
suas linguagens e o estímulo à criatividade.

Curso de Iniciação
Ao nível da Iniciação ministramos Música e Dança a alunos com idades compreendidas 
entre os 6 e os 10 anos e habilitações literárias entre o 1º e o 4º Ano de escolaridade 
– 1º Ciclo do Ensino Básico.
A organização das Iniciações no 1º Ciclo, no CMJ, é feita conforme o legislado no Art. 
3º da Portaria nº 225/2012, de 30 de Julho.

Curso Básico de Música 
Esta oferta formativa destina-se a alunos do 2º e 3º ciclo 
do Ensino Básico e pode ser frequentada em regime 
supletivo ou em regime articulado. Os alunos inscritos 
em regime supletivo podem frequentar qualquer um dos 
seus anos/graus, desde que o desfasamento entre o ano de 
escolaridade que frequentam no ensino básico e os anos/
graus de qualquer das disciplinas constantes do plano de 
estudos do curso do ensino especializado da música não 
seja superior a dois anos. 

Destina-se a alunos que satisfaçam as condições definidas 
no Despacho n.º 18041/2008, de 4 de julho. Os alunos 
inscritos no curso em regime articulado frequentam 
as disciplinas da componente da formação geral nos 
estabelecimentos de ensino regular detentores de 
protocolo com o CMJ, e toda a componente de formação 
vocacional é ministrada no Conservatório.

A estrutura curricular e o plano de estudos corresponde 
ao que está estabelecido nos anexos III e IV da Portaria 
nº225/2012 de 30 de Julho. Neste âmbito os alunos, para 
além de receberem uma sólida Formação Musical de 
base, terão oportunidade de desenvolver o seu talento 
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num dos seguintes instrumentos: Acordeão, Órgão e 
Piano; Clarinete, Fagote, Flauta de Bisel, Flauta Transversal, 
Oboé e Saxofone; Trompa, Trompete, Tuba e Trombone; 
Contrabaixo, Guitarra Clássica, Guitarra Portuguesa, 
Harpa, Viola-d’arco, Violino e Violoncelo; Na disciplina de 
Classe de conjunto, os alunos poderão optar por uma das 
classes disponíveis: Coro; Orquestra de Sopros; Orquestra 
Clássica; Orquestra de Cordas e Orquestra Orff; Grupo 
de Percussão; Quartetos e Quintetos de madeiras e 
Metais. 

Constituem objetivos do Curso Básico de Música: 
- Proporcionar uma sólida formação musical 
- Promover o gosto pela música 
- Possibilitar aos alunos o prosseguimento de estudos na 
área da música 
- Incentivar o aluno à audição de concertos e recitais 
- Estimular a criatividade dos alunos
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Curso Básico de Dança 
Esta oferta formativa destina-se a alunos do 2º e 3º 
ciclo do Ensino Básico e admite a frequência em regime 
articulado. Este curso visa a aquisição de técnicas 
de dança e proporcionar um campo de formação e 
experimentação criativa e coreográfica, bem como 
desenvolver a sensibilidade estética e o conhecimento 
histórico na área da dança. 

A estrutura curricular e o plano de estudos 
corresponde ao que está estabelecido nos anexos I e II 
da Portaria nº225/2012 de 30 de Julho. O Curso Básico 
de Dança é um curso de Ensino Especializado com a 
duração de 5 anos, que integra as disciplinas de Música 
e Expressão Criativa e diversas disciplinas da área da 
dança onde os alunos poderão desenvolver diferentes 
técnicas, da dança clássica à dança contemporâneas, da 
dança Jazz e ao Streat Dance ( Hip Hop) pretendendo 
oferecer uma formação global aos alunos, o CMJ 
optou por flexibilizar o plano de estudo previsto 
completando-o com disciplinas como cidadania e 
sociedade e a expressão físicomotora.

Funcionando em regime articulado, os alunos 
frequentam as disciplinas da componente da 
formação geral nos estabelecimentos de ensino 
regular detentores de protocolo com o CMJ, e toda a 
componente de formação vocacional é ministrada no 
conservatório. 

Constituem objetivos do Curso Básico de Dança: 
- Facultar a aquisição de diferentes técnicas na área da 
dança 
- Fomentar o gosto pela dança 
- Possibilitar aos alunos o prosseguimento de estudos 
na área da dança 
- Incentivar os alunos para a fruição estética na área da 
dança
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Enquanto escola vocacionada para o ensino de artes 
performativas, o CMJ assume estratégias e metodologias 
pedagógicas diversificadas e adequadas à prossecução 
do sucesso dos seus alunos, respeitando a especificidade 
de cada um, geradoras de autonomia, criatividade e 
inovação; e que permitam o desenvolvimento global das 
suas competências. Requisitos fundamentais para que, no 
futuro, os nossos alunos, se possam inserir no mercado 
de trabalho. 
No CMJ é cultivado o espírito de comunidade, que exige 
uma ação concertada onde o contributo dos órgãos de 
gestão pedagógica, docentes, pessoal não docente, alunos e 
encarregados de educação é fundamental. Esta prática tem 

permitido que o CMJ esteja perfeitamente integrado no 
meio em que se insere, desenvolvendo diversas iniciativas 
de índole cultural abertas à população em geral. 
Entendendo a escola como o espaço de excelência para 
a transmissão de conhecimento, para a formação integral 
dos alunos, e para a apropriação de diferentes linguagens 
artísticas pelos discentes, através da prática intensiva nas 
artes performativas, destacamos os seguintes princípios 
metodológicos que visam esses objetivos:
- Princípio da diversidade; estamos conscientes de que 
cada aluno é único, entende a escola que não há uma via 
única para atingir o sucesso escolar. Este pressuposto, 
implica oferecer uma formação personalizada, atendendo 
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à individualidade de cada aluno, às suas necessidades e 
ritmos de aprendizagem. Esta estratégia de ensino tem 
permitido o colmatar de dificuldades e a ultrapassagem 
de obstáculos, bem como uma evolução mais consistente, 
através da consolidação do conhecimento e das 
aprendizagens. Se tomarmos como exemplo uma aula 
de instrumento na música, constatamos que no CMJ 
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.
-Princípio da interdisciplinaridade; Possuímos um 
corpo pedagógico multidisciplinar, vocacionado para 
duas áreas artísticas distintas (Música e Dança), com 
dinâmicas educativas próprias e em diálogo constante, 
proporcionando aos alunos e professores o contacto 

com outras áreas artísticas e permitindo a realização de 
atividades multidisciplinares. No CMJ o conceito de turma 
é 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 uma maior interação entre 
os alunos de áreas e anos diferentes. 
- Princípio da Autonomia; Enquanto principal interessado 
no seu processo educativo, pretendemos que o aluno 
esteja implicado na sua aprendizagem e se sinta essencial 
para o sucesso da nossa escola. Neste sentido, o CMJ 
apoia todas as propostas desenvolvidas pelos alunos 
capazes de dinamizarem e enriquecerem culturalmente o 
Conservatório.
- Princípio da Melhoria Contínua dos nossos profissionais; 
Apostamos na formação contínua dos recursos humanos, 
conscientes de que através desse processo de atualização 
de conhecimentos, resultarão melhorias na sua qualidade 
profissional geradoras de impacto positivo também nas 
aprendizagens dos alunos.

- Princípio da Participação e de abertura à comunidade; 
Todos os membros da comunidade escolar são 
convidados a participar e a dinamizar as diversas 
atividades culturais e artísticas organizadas pelo CMJ. No 
respeito pela articulação que deve animar os diversos 
agentes educativos, os nossos alunos realizam audições 
ou apresentações de forma permanente e que visam 
também trazer os seus pais à escola, responsabilizando-
os pela vida escolar dos seus filhos. Neste âmbito, os 
encarregados de educação são convidados a deslocarem-
se à escola regularmente de modo a serem esclarecidos 
sobre todos os aspetos relacionados com a educação dos 
seus educandos. O CMJ 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. -Princípio da 
Preparação de Artistas de Alto Desempenho; A missão 
do CMJ 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. O CMJ faculta por isso a todos os seus 
alunos diversas e constantes atividades onde possam 
desenvolver competências diretamente relacionadas com 
a preparação e apresentação dos espetáculos privilegiando 
os momentos de performance em contexto profissional.

O CMJ 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 apetrechado 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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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. 
- Horário da Escola de Origem. O horário das aulas no CMJ 
tem sempre em conta o horário definido na escola que o 
aluno frequenta. Apenas e só após ser elaborado o horário 
na escola do aluno é que é elaborado o horário do Ensino 
Artístico Especializado. 
- Os horários são elaborados de forma que os alunos se 
desloquem para a Escola apenas num dos turnos e evitando 
os “furos” entre as aulas. 
- Exigências do ensino. A articulação de espaços de caráter 
específico, sobretudo para disciplinas técnicas.

Como escola de artes performativas o CMJ 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 
CMJ, cimentado nos valores da escola e no conteúdo deste 
projeto educativo. 
Pretende-se que o aluno CMJ seja: 
- Atento. Busque em si a vocação e conheça as suas aptidões 
para a aprendizagem artística; 
- 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 ou um bailarino 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 do CMJ 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 
e Dança 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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O CMJ 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. 
No CMJ 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. 
No CMJ existem ainda muitos outros serviços à 
disposição, assegurados por outros departamentos, a 
saber: Departamento de Apoio ao Aluno, 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. 
O CMJ tem à disposição dos seus alunos diversos 
instrumentos e equipamentos que podem requisitar, bem 
como cacifos, salas para estudo e espaços de convívio.

Pareceres e protocolos:
Fundação Casa da Música
Orquestra Filarmonia das Beiras
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
Agrupamento de Escolas da Branca
Agrupamento de Escolas de Albergaria
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga
Colégio de Albergaria
Agrupamento de Escolas do Loureiro e Pinheiro da Bemposta
Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa
Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia
Agrupamento de Escolas de Vouzela

Os alunos que concluem os Cursos Básicos ou de Iniciação à Música ou à Dança seguem 
normalmente uma de duas vias:  prosseguimento nos cursos artísticos especializados ou no 
ensino regular. Foram estabelecidos protocolos tendo em vista o estabelecimento de pontes 
efetivas, de forma a permitir a prática e a aplicação das artes performativas e também com 
instituições de ensino regular tendo em vista a melhor articulação e programação dos cursos de 
ensino artístico especializado.
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O CMJ definiu para o triénio 2017-2020 os seguintes objetivos e metas: 

Objetivo 1 - Aumentar sucesso escolar

- Meta 1 - Aumentar a Taxa de Aproveitamento
                                  2016/2017 2017-2020

98,4%  99%
Indicador: Taxa de Aproveitamento

- Meta 2 - Aumentar a Nota Média 
                                  2016/2017 2017-2020

4,1  4,3
Indicador: Nota Média

- Meta 3 - Aumentar o Número de prémios e distinções externas atribuídos a alunos por ano letivo
 2016/2017 2017-2020

5 10
Indicador: Número de prémios e distinções externas atribuídos a alunos por ano letivo

- Meta 4 - Diminuir o número de anulações e desistências
 2016/2017 2017-2020

19 15
Indicador: Número de anulações e desistências

 

Objetivo 2 – Assegurar a execução de atividades abertas à comunidade
Meta 1 – Manter o número de atividades abertas à comunidade

 2016/2017 2017-2020
300 300

Indicador: Número de atividades abertas à comunidade

Objetivo 3 – Aumentar o número de alunos 

Meta 1 – Aumentar o número de alunos de Iniciação

2016/2017 2017-2020
55 75

Indicador: Número de alunos

Meta 2 – Aumentar o número de alunos do Curso Básico de Dança

2016/2017 2017-2020
47 60

Indicador: Número de alunos
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ASSESSORIA DE IMPRENSA
O Departamento de Marketing e Comunicação produz comunicados de imprensa assegurando a presença 
contínua do CMJ na comunicação social com os seguintes resultados:
• Divulgação da oferta formativa, serviços e atividades do CMJ
• Legitimação / Reconhecimento do CMJ;
• Criação de valor – fazer com que o CMJ apareça com pertinência na comunicação social 
aumentando o impacto, audiência e notoriedade;
• Elaboração de Clipping.

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 Básicos e de Iniciação 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 Cursos Básicos e de Iniciação 
do CMJ  na Internet (Site, Facebook, Instagram e YouTube).

ATIVIDADES
O CMJ 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 do CMJ  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.

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. 

No CMJ 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:

• Envolver todos os docentes na divulgação e promoção dos Cursos Cursos Básicos e de Iniciação, 
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 do CMJ enquanto escola de referência;
• Fomentar a transmissão da experiência pedagógica dos alunosCMJ 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 do CMJ,  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);

Dentro desta lógica são considerados diversos suportes, mecanismos e fer-
ramentas que servem canais e objetivos definidos. Na especificidade de cada 
ação é considerada a matriz comum a todas as ações (projeto educativo - 
missão, visão, identidade, imagem, uniformidade, coesão, valores) enquanto 
linha orientadora, mas preparada a autenticidade da ação naquilo que a isola, 
quer se trate do âmbito do seu objetivo específico, quer se trate do timming 
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.
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. O CMJ é uma escola de referência no ensino das artes 

performativas em Portugal. A sua especificidade, juntan-
do duas áreas artísticas no mesmo espaço, é uma opor-
tunidade ímpar para qualquer aluno de música ou dança. 
É uma escola que procura a máxima personalização no 
ensino e tem o foco no interesse do aluno, alcançando 
desta forma resultados excelentes como os últimos 
anos têm vindo a comprovar.
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, o CMJ conta com toda a 
comunidade educativa para cumprir com sucesso o seu 
desígnio.
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JOBRA - ASSSOCIAÇÃO DE JOVENS DA BRANCA
Centro Cultural da Branca, aprt.2 | 3850-908 Branca
t. 234 541 300 | f. 234 543 476 
geral@jobra.pt


