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01. INTRODUÇÃO
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 - produção e tecnologias da música e desporto, 
distribuídas por 7 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 2022-2025 foi construído a partir de 
uma base participada, tendo como corpo o planeamento estratégico da escola. 
É um documento orientador, no qual constam os pressupostos da sua atividade, 
a sua missão, a sua visão e os seus valores. Por outro lado, aqueles que são 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, tal como são os seus Estatutos, 
o Documento Base, o Plano de Ação e Melhoria, o Relatório do Operador, o 
Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades.
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02.  MISSÃO, VISÃO E 
VALORES

Missão
Formar e qualificar nas artes do espetáculo, no desporto, na sustentabilidade e na cidadania 
num ambiente eclético, formal, criativo, inclusivo e de prática intensiva, proporcionando 
o desenvolvimento de competências críticas, profissionais e pessoais adequadas ao 
prosseguimento de estudos e ao mercado de trabalho.

Visão
Ser uma escola de referência no ensino das artes performativas e do desporto na Europa.

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 e o desporto. 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 e no desporto.

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 desporto, 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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03.  HISTÓRIA
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, passou a reunir, 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 estas 
ofertas acrescentou, entretanto, mais duas, entre 2016 e 2019.

A história da Art’J cruza-se - e tem 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.

Em 2015/2016 nasce, a partir do CMJ, a ART’J – Escola Profissional de Artes Performativas 
da Jobra, que passa a ser a escola com a oferta formativa de ensino profissional da Jobra.

Em 2017/2018 a ART’J abre o Curso Profissional de Técnico de Produção e Tecnologias da 
Música. 

Em 2019/2020 a ART’J abre o Curso Profissional de Técnico de Desporto.
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04.  CARACTERIZAÇÃO 
DO MEIO

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 está divido em 6 Freguesias: Albergaria-a-Velha e Valmaior, Alquerubim, 
Angeja, Branca, Ribeira da Fráguas, São João de Loure e Frossos. Segundo o 
Pordata, residem neste Concelho 24 842 habitantes (2021), sendo as Freguesias 
de Albergaria-a-Velha e Valmaior e da Branca as que têm maior representatividade 
de população residente.

Caracterização Socioeconómica*
O Concelho de Albergaria-a-Velha situa-se no cruzamento dos eixos viários considerados mais 
importantes do País (A1,A25, I.C.2. e A29/A17). Integra-se na sub-região do Baixo Vouga, no 
Distrito de Aveiro e que se consubstancia num espaço de enorme atividade socioeconómica.

A excelente localização do Concelho de Albergaria-a-Velha constitui um fator essencial e 
decisivo para o crescimento do território e para a sua projeção na região e no país em termos 
económicos, designadamente, no que se refere ao fortalecimento do tecido empresarial, com a 
instalação e ampliação de cada vez mais empresas na sua zona industrial e que servem de base à 
geração de emprego e crescimento da população residente. De facto, em termos de densidade 
de empresas por Km2, o concelho de Albergaria-a-Velha é o 5º maior do Distrito de Aveiro, 
estando igualmente nesta posição quando analisado o volume de negócios relacionados com 
a exportação.

Em termos económicos o Concelho de Albergaria-a-Velha, concentrando uma variedade de 
empresas de diferentes setores de atividade, carateriza-se por uma forte industrialização, sendo 
que as empresas do setor da indústria transformadora representam mais de 60% do total do 
valor acrescentado bruto (VAB) originado do Concelho. As atividades do setor secundário 
mais importantes são: fundição, metalomecânica, equipamentos, transformação de borrachas e 
de plásticos, madeiras, têxteis, restauro de mobiliário e cerâmica. Porém, esta industrialização 
não é homogénea, sendo as freguesias de Albergaria-a-Velha e Valmaior e da Branca as que 
concentram a maior parte da atividade industrial.
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Destacam-se ainda as empresas do setor do comércio por grosso e a retalho e de reparação 
de veículos automóveis e motociclos, que representam quase 20% das empresas do Concelho 
e 33% do total de volume de negócios.

Outro dado socioeconómico que vale a pena sublinhar, sobretudo no que diz respeito à 
Freguesia da Branca, está relacionado com os alojamentos coletivos, uma vez que, se em quase 
todas as Freguesias do Concelho se verificou uma diminuição, na Freguesia da Branca, regista-
se um aumento bastante significativo desde 2015.

Dados Económicos de Albergaria-a-Velha, 2019*
• Mais de 2800 empresas;
• Quase 3000 estabelecimentos;
• Volume de negócios superior a 1200 milhões de euros;
• Mais de 9500 postos de trabalho em empresas;
• Mais de 10 000 postos de trabalho em estabelecimentos;
• Cerca de 155 empresas exportadoras;
• Mais de 400 milhões de euros em exportações.

*Informação retirada do Anuário Estatístico da Região Centro, 2020 (INE)

Indicadores nacionais da cultura
Em 2019 pertenciam ao sector cultural e criativo 38 287 empresas (3,0% do total de empresas 
da economia). Estas empresas foram responsáveis por 2,1 mil milhões de euros de volume de 
negócios (0,6% do total de volume de negócios), contabilizando-se 64 138 pessoas ao serviço 
(1,5% do total). (https://www.ine.pt/documentos/anuario/AER2020_II_03.xlsx).

De acordo com os resultados do inquérito realizado pelo INE em 2020, as despesas das 
Câmaras Municipais com atividades culturais e criativas ascenderam a 470,5 milhões de euros, 
apenas mais 0,7 milhões de euros do que no ano anterior. No conjunto das Câmaras Municipais, 
as despesas em Atividades culturais e criativas representaram 5,7% no total do orçamento dos 
municípios em 2020, tendo sido as autarquias da Região Centro, das que destinaram a maior 
proporção dos respetivos orçamentos camarários a Atividades culturais e criativas (6,4%).

Por domínios, destacam-se as despesas afetas às artes do espetáculo (14,5%), que absorveram 
68,3 milhões de euros (menos 7,2 milhões de euros face a 2019), tendo-se destacado o 
subdomínio dos espetáculos de música, com 27% no total, seguido do teatro (15%).

Cultura e desporto no Distrito
O Distrito de Aveiro caracteriza-se por uma região que possui uma série de equipamentos 
culturais de monta, nomeadamente:

• Europarque (Santa Maria da Feira);
• 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);
•      Quartel das Artes (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);
•      Cineteatro Avenida (Aveiro);
•      GRETUA - Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro (Aveiro);
•       Associação Cultural Mercado Negro (Aveiro);
• Teatro da Vista Alegre (Ílhavo);
• Centro de Artes de Águeda (Águeda);
• Cineteatro São Pedro (Águeda);
• Auditório de Espinho (Espinho);
• Centro Cultural de Macieira de Cambra (Vale de Cambra);
• Cineteatro da Murtosa (Murtosa) - vai ser reabilitado;
• Cais Criativo Costa Nova (Ílhavo).

https://www.ine.pt/documentos/anuario/AER2020_II_03.xlsx
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Especificamente no concelho de Albergaria-a-Velha destacam-se como principais Equipamentos 
Culturais do Concelho:

• Centro Cultural da Branca;
• Cineteatro Alba;
• Centro Cultural de São João de Loure;
• Biblioteca Municipal;
• Arquivo Municipal;
• Casa Municipal da Juventude.

Indicadores da cultura e desporto no município
Albergaria-a-Velha tem-se destacado como um município extremamente atento à cultura e o 
desporto, o que reflete no investimento que tem vindo a ser feito em ambos os setores.

Analisando os indicadores da cultura e desporto no município de Albergaria-a-Velha, no ano de 
2019, destacam-se os seguintes dados:

- Albergaria-a-Velha foi o município do distrito de Aveiro com maior despesa total das câmaras 
municipais:

• em atividades culturais e criativas por habitante;
• em atividades e equipamentos desportivos por habitante;
• em cultura e desporto no total de despesa.

» Foi despendido mais de 1 milhão de euros em Artes do Espetáculo no município;

» Quase um 1,5 milhões de euros de despesas em atividades e equipamentos desportivos, 
sendo o 2º Concelho do Distrito de Aveiro com mais despesas correntes neste setor;

» 3º município com maior nº de espetadores por habitante no que respeita a espetáculos 
ao vivo, apenas atrás dos Concelhos de Aveiro e Ílhavo;

» 4º município com maior nº de espetadores no que respeita a espetáculos ao vivo, apenas 
atrás dos Concelhos de Aveiro, Estarreja e Ílhavo, ainda que possua apenas uma sala de 
espetáculos.

INE, I. P. | Anuário Estatístico da Região Centro 2020 Statistical Yearbook of Centro Region 2020 | Statistics Portugal

INE, I. P. | Anuário Estatístico da Região Centro 2020 Statistical Yearbook of Centro Region 2020 | Statistics Portugal

Principais Indicadores da Cultura e Desporto
Museus Despesa total das câmaras 

municipais em atividades 
culturais e criativas por 

habitante

Despesa total das câmaras 
municipais em atividades e 

equipamentos desportivos por 
habitante

Despesa das câmaras 
municipais em cultura 
e desporto no total de 

despesas 
Visitantes por 

museu 
Proporção de 

visitantes escolares

N.º % € %

Portugal 13 854 7,5 45,7 29,2 8,7

Continente 14 801 7,4 46,3 29,8 8,8

Centro 7 392 8,3 50,2 35,8 10,0

Região de Aveiro 6 215 10,0 45,9 32,0 10,9

Águeda ... ... 35,1 27,7 9,0

Albergaria-a-Velha // // 44,6 60,3 17,8

Anadia 4 333 7,1 19,4 20,8 5,4

Aveiro 16 860 11,4 58,5 35,7 10,8

Estarreja ... ... 48,4 40,5 13,0

Ílhavo ... ... 66,4 27,9 13,9

Murtosa // // 58,6 39,5 12,0

Oliveira do Bairro 628 25,7 26,4 45,1 10,2

Ovar 1 172 7 53,5 20,7 13,5

Sever do Vouga 823 0,0 39,4 37,9 8,6

Vagos // // 19,0 20,7 5,9

Recintos de espetáculos Espetáculos ao vivo 

Total Salas ou espaços Lotação Lugares sentados Sessões Espetadores/as Bilhetes vendidos Receitas

N.º Euros

2019 2020

Portugal   388   585  257 400  196 013  14 951 2 517 028 1 401 636 24 920 054

Continente   360   541  237 720  182 723  14 278 2 447 661 1 366 012 24 625 723

Centro   95   133  50 086  34 678  3 502  440 000  177 374 1 627 824

Região de Aveiro   14   15  5 561  5 387   526  94 698  36 200  281 341

Águeda   2   3  1 361  1 336   39  5 554  2 522  23 132

Albergaria-a-Velha   1   1   180   178   32 … … …

Anadia   1   1   268   264   11  1 980  1 625  15 235

Aveiro   1   1   180   180   190  50 042  12 879  98 375

Estarreja   2   2  1 412  1 369   79  11 341  4 312  35 762

Ílhavo   4   4  1 340  1 240   106  11 866  6 629  47 850

Murtosa 0 0 0 0   0   0   0   0

Oliveira do Bairro 0 0 0 0   31  5 063  4 167  34 305

Ovar   1   1   340   340   32  4 269  1 605  10 886

Sever do Vouga   1 1 300 300 6 ... ... ...

Vagos   1 1 180 180 0 0 0 0
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INE, I. P. | Anuário Estatístico da Região Centro 2020 Statistical Yearbook of Centro Region 2020 | Statistics Portugal INE, I. P. | Anuário Estatístico da Região Centro 2020 Statistical Yearbook of Centro Region 2020 | Statistics Portugal

INE, I. P. | Anuário Estatístico da Região Centro 2020 Statistical Yearbook of Centro Region 2020 | Statistics Portugal

Despesas das Câmaras Municipais em Atividades Culturais e 
Criativas por Município

Despesas das Câmaras Municipais em Atividades Culturais e 
Criativas por Município

Unidade: euros

Total de 
despesas em 

atividades 
culturais e 
criativas

Despesas correntes

Total:

das quais

Património Bibliotecas e arquivos Artes do espetáculo Atividades interdisciplinares

Total Museus Total Bibliotecas Total Música Multidisciplinares
Construção e 
manutenção 

de recintos de 
espetáculos

Total

Apoio a 
entidades 
culturais e 
criativas

Portugal  470 475 380  385 558 302  75 925 803  45 871 846  69 326 455  54 962 332  68 295 412  18 444 296  17 697 151  11 889 823  133 322 273  81 887 075

Continente  454 213 004  372 081 898  74 296 089  44 531 554  67 103 423  53 004 744  64 285 569  17 670 010  17 230 903  11 553 816  129 300 784  79 525 189

Centro  111 654 493  85 490 817  14 417 788  10 853 519  19 023 593  15 701 257  20 111 855  6 019 372  4 367 211  3 969 514  22 797 102  12 893 349

Região de Aveiro  16 760 762  14 484 850  2 442 946  2 415 268  2 397 520  2 039 244  5 534 557   765 291  1 022 098  1 697 525  3 446 764  1 204 578

Águeda  1 620 969  1 567 516   12 359   8 075   35 734   35 734   976 041    0   181 847   774 048   533 841   532 414

Albergaria-a-Velha  1 079 944  1 015 652   18 952    0   348 082   234 278   542 309   80 888   25 000   141 192   93 206   93 206

Anadia   528 964   500 354   132 609   132 609   166 263   166 263   8 140    0    0    0   42 104   42 104

Aveiro  4 641 314  4 361 476  1 129 165  1 124 723   516 527   496 092   922 572   175 817   75 350   397 638  1 706 521   145 524

Estarreja  1 262 432  1 177 500   129 728   129 728   171 274   171 274   671 916   136 657    0   12 284   147 129   61 751

Ílhavo  2 584 866  1 830 828   639 536   639 536   404 995   243 252   629 744   15 144   603 355    0    0    0

Murtosa   605 643   230 334   47 297   47 297   92 308   30 014   10 991   2 490   8 501    0   59 549   59 549

Oliveira do Bairro   647 687   548 097   91 535   91 535   182 972   182 972   234 311    0   100 513   115 977   21 415   21 415

Ovar  2 908 780  2 463 739   200 278   200 278   260 192   260 192  1 264 459   180 275   27 532   205 276   614 081   19 697

Sever do Vouga   445 143   354 334   41 487   41 487   133 430   133 430   135 924   40 175    0   51 110   27 211   27 211

Vagos   435 020   435 020    0    0   85 743   85 743   138 150   133 845    0    0   201 707   201 707

Unidade: euros

Despesas de capital

Total:

das quais

Património Bibliotecas e arquivos Artes do espetáculo Atividades interdisciplinares

Total Museus Total Bibliotecas Total Música Multidisciplinares

Construção e 
manutenção 

de recintos de 
espetáculos

Total Apoio a entidades 
culturais e criativas

Portugal  84 917 078  36 723 096  13 501 434  5 701 433  4 373 692  26 206 785   181 614  2 071 777  22 977 917  10 231 557  6 035 718

Continente  82 131 106  35 595 766  13 463 967  5 630 707  4 315 330  25 919 232   128 138  2 071 777  22 910 804  9 210 732  5 047 943

Centro  26 163 676  11 183 491  3 638 737  1 210 588   614 648  9 797 886   96 628   10 431  9 368 287  3 004 097  2 072 611

Região de Aveiro  2 275 912  1 213 631  1 029 349   136 946   134 897   404 645   33 180    0   343 959   506 000   506 000

Águeda   53 453    0    0   53 453   53 453    0    0    0    0    0    0

Albergaria-a-Velha   64 292    0    0   7 597   7 147   53 069   4 789    0   44 972    0    0

Anadia   28 610    0    0    0    0    0    0    0    0   23 137   23 137

Aveiro   279 838   164 281   24 599    0    0   67 057    0    0   67 057   48 500   48 500

Estarreja   84 932   39 284   2 094   6 530   6 530   27 636    0    0   27 636   11 482   11 482

Ílhavo   754 038   635 961   628 551   3 771   2 172   75 406   22 310    0   51 966   38 900   38 900

Murtosa   375 309   372 466   372 466    0    0    0    0    0    0   2 590   2 590

Oliveira do Bairro   99 590    0    0    0    0   39 344    0    0   39 344   60 246   60 246

Ovar   445 041    517    517    0    0   123 879   6 081    0   94 730   320 645   320 645

Sever do Vouga   90 809   1 122   1 122   65 595   65 595   18 254    0    0   18 254    500    500

Vagos    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

Unidade: euros

Total de despesas 
em atividades e 
equipamentos 

desportivos

Despesas correntes Despesas de capital

Total

das quais

Total

das quais

Atividades 
desportivas 

Associações 
desportivas

Construção e 
manutenção de 
infraestruturas 

desportivas

Atividades 
desportivas 

Associações 
desportivas

Construção e 
manutenção de 
infraestruturas 

desportivas

Portugal 301 008 387 226 647 768 85 214 334 63 864 185 45 608 851 74 360 619 6 426 983 9 158 411 30 369 293

Continente 292 524 592 220 139 389 83 735 245 60 941 465 45 209 725 72 385 203 6 367 983 8 775 261 30 043 805

Centro 79 584 167 62 518 234 15 713 812 17 845 312 20 784 188 17 065 933  179 854 2 469 113 7 390 917

Região de Aveiro 11 686 135 8 021 365 1 399 028 2 734 728 3 109 395 3 664 770  67 154 1 156 910  762 310

Águeda 1 140 295 1 134 416  159 020  689 793  264 328  5 879   0   0  5 879

Albergaria-a-Velha 1 459 916 1 113 977  30 647  170 619  577 294  345 939   0  10 447   0

Anadia  567 326  567 326  567 326   0   0   0   0   0   0

Aveiro 2 834 161  939 753  139 592  393 012  406 601 1 894 408   0  601 831  79 215

Estarreja 1 055 146  885 192  272 277  270 175  171 165  169 954   0   0  44 909

Ílhavo 1 087 901  637 288   0   0  624 162  450 613   0  389 637  60 976

Murtosa  408 017  334 048  169 452  45 250   0  73 969  67 154  6 815   0

Oliveira do Bairro 1 105 593  649 731   0  89 727  512 936  455 862   0  69 350  386 512

Ovar 1 124 897 1 049 785   0  627 748  422 037  75 112   0  6 330  68 782

Sever do Vouga  428 870  345 538  4 245  165 190  130 872  83 332   0  72 500  6 335

Vagos  474 013  364 311  56 469  283 214   0  109 702   0   0  109 702
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05.  ESPAÇOS 
FÍSICOS

Espaços de ensino geral 
• 24 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 
• 18 salas de trabalho 
• 5 estúdios de dança com 10 anexos 

(vestiário, duches, sanitários) 
• 6 Camarins 
• 5 Salas Expressão Dramática 
• 1 Arrecadação

Espaços especializados para o Ensino
da Música: 

• 24 salas de estudo e prática de  
instrumento 

• 18 salas de Teoria Musical 
• 1 sala de ensaio de orquestra 
• 1 sala de ensaio de coro 
• 7 salas de piano 
• 3 salas de grupo pequeno 
• 2 salas de grupo médio 
• 4 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

A Art’J funciona no Centro Cultural da Branca e no edifício da Junta de Freguesia da 
Branca, aproveitando também as potencialidades do local onde está inserida e que 
compreende um pavilhão gimnodesportivo, uma piscina municipal, campos de jogos, 
um circuito de atletismo (400 m) e um skate park.
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Conselho
Pedagógico

Conselho de
Coordenação

Pedagógica 
de Dança

Conselho de
Coordenação

Pedagógica 
de Música Clássica

Conselho de
Coordenação

Pedagógica 
de Música Jazz

Conselho de
Diretores de

Turma

IDC
Intérprete de 

Dança
Contemporânea

ICT
Instrumentista
de Cordas e

de Tecla

IJ
Instrumentista

de Jazz

ISP
Instrumentista

de Sopro e 
de Percussão

Docentes

Direção da Escola

Conselho
Consultivo

Conselho de
Coordenação

Pedagógica 
de Teatro

AEI
Artes do 

Espetáculo
Interpretação

Serviço de Atendimento
Serviço Administrativo

Serviço de Apoio ao Aluno
Serviço de Marketing e Comunicação

Organograma da Escola

Conselho de 
Coordenação 

Pedagógica 
Produção e 

Tecnologias da 
Música

Conselho de 
Coordenação 

Pedagógica 
Desporto

TPTM
Técnico de Produção 

e Tecnologias da 
Música

TD
Técnico de 
Desporto 

 
 

Espaço do Aluno 
(front office) Backoffice 

Serviço Financeiro
Serviço de Contabilidade

Serviço de Logística
Serviço de Sistemas de Informação

Serviço de Recursos Humanos

EQAVET, SGQ
Melhoria Contínua

Projetos Internacionais 
e de Desenvolvimento

06.  ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR
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07.  OFERTA 
FORMATIVA

Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e de Percussão (ISP)
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. Portaria de Criação de Curso n. 221/2007, de 1 de 
março.

É criado o curso profissional de Instrumentista de Sopro e de Percussão, visando as saídas 
profissionais de instrumentista de sopro e de instrumentista de percussão.

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 o conhecimento aprofundado do 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 consciente 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.

Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e de Tecla (ICT)
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. Portaria de Criação de Curso n.º 220/2007, de 1 de março; 
Declaração de Retificação n.º 32/2007, de 24 de abril.

É criado o curso profissional de Instrumentista de Cordas e de Tecla, visando as saídas 
profissionais de instrumentista de cordas e de instrumentista de tecla.

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 o conhecimento aprofundado do 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 consciente 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 sete ofertas formativas de ensino profissional, todas de nível IV 
(10.º, 11.º e 12.º ano):
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Curso Profissional de Instrumentista de Jazz (IJ)
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. Portaria de Criação de Curso n. 1040/2010, de 7 
de outubro.

É criado o curso profissional de instrumentista de jazz, visando a saída profissional de 
instrumentista de jazz.

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, quer para apresentações ao vivo, quer 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 (IDC)
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 Referencial de Dupla Certificação n.º 
212373. 2ª Atualização publicada no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) nº 27 de 22 de julho 
de 2020, com entrada em vigor a 22 de julho de 2020.

O Intérprete de Dança Contemporânea é o profissional qualificado a comunicar e expressar-se 
através da movimentação e controlo corporal, executando esquemas coreográficos de dança 
contemporânea enquanto manifestação artística, com base na sensibilidade estética, consciência 
crítica e autocrítica nos mais diversos contextos, em estúdio ou em espetáculos; bem como 
a participar na criação e produção coreográfica, através da análise e reflexão dos processos e 
produtos criativos.

As atividades fundamentais a desempenhar por este profissional são:
• Executar exercícios de condição física, psicofísica, de coordenação motora e de exploração de 
todas as unidades estruturais do movimento;
• Executar movimentos de dança clássica com diferentes tipos de dinâmicas (suave, forte, contínua, 
descontínua);
• Executar movimentos de progressão espacial;
• Executar sequências de movimento de dança moderna, associando princípios interpretativos;
• Comunicar e interagir através da dança, bem como da combinação com outras linguagens 
artísticas tais como a música, as artes plásticas, o teatro e o vídeo;
• Criar e/ou replicar coreografias, através da capacidade reflexiva de análise e compreensão do 
fenómeno da criação coreográfica nas suas diferentes etapas e poéticas;
• Desenvolver processos de produção e reprodução coreográficas baseadas no conhecimento do 
repertório de dança contemporânea, aplicando transformações e alterações de processos e produtos 
criativos;
• Produzir material coreográfico a partir de diferentes estímulos e recursos;
• Conceber um projeto artístico de dança.



22 23Projeto Educativo - Art’J 2022 - 2025 Projeto Educativo - Art’J 2022 - 2025

PE-ARTJ - 04 PE-ARTJ - 04

Curso Profissional de Intérprete/Ator/Atriz (IAA)
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 Referencial de Dupla 
Certificação n.º 212376.
2ª Atualização publicada no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) nº 27 de 22 de julho de 2020, 
com entrada em vigor a 22 de julho de 2020.

O Ator é o profissional que cria e interpreta personagens com recurso às técnicas de corpo e 
voz, nas diversas áreas do espetáculo, do cinema e da televisão.

As atividades fundamentais a desempenhar por este profissional são:
• Investigar, aspetos históricos, sociais, políticos e artísticos relacionados com um/a autor/a, uma 
corrente artística, um texto ou um espetáculo;
• Investigar e interpretar personagens em diversos registos na sua relação com as outras e a sua 
integração num determinado contexto;
• Colaborar no processo de análise de textos e/ou de outros materiais e na construção de um 
quadro dramatúrgico;
• Preparar a interpretação da personagem, podendo efetuar pesquisa de terreno, observando 
ambientes, ações e o quotidiano de pessoas que tenham similitudes com a personagem a representar;
• Aquecer e exercitar o corpo e a voz, assim como executar exercícios de concentração e/ou 
relaxamento de forma a estar preparado para o trabalho de criação, composição e interpretação;
• Efetuar a prova de roupas, adereços e outros elementos pensados para a sua personagem;
• Preparar a atuação, caracterizando- se, vestindo-se e concentrando-se no papel a representar.

Curso Profissional de Técnico/a de Produção e Tecnologias da 
Música (TPTM)
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 Referencial de Dupla Certificação n.º 
212362. 2ª Atualização publicada no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) nº 27 de 22 de julho 
de 2020, com entrada em vigor a 22 de julho de 2020.

O Técnico de Produção e Tecnologias da Música de nível IV é o profissional apto a criar e 
produzir música, assegurando a parte técnica necessária à execução musical, para diversas 
aplicações, com recurso a tecnologias digitais.

As atividades fundamentais a desempenhar por este profissional são:
• Desenvolver projetos no âmbito da Criação Sonora Eletroacústica, seja por processamento e 
tratamento de som, seja por síntese sonora;
• Escrever canções;
• Produzir bandas sonoras para teatro, cinema televisão e new media (videojogos, projetos 
interativos, multimédia, web);
• Pré-produzir e produzir eventos musicais;
• Produzir obras musicais em formato físico ou digital;
• Criar projetos musicais, acústicos, eletroacústicos e eletrónicos;
• Planificar e criar projetos musicais para apresentação ao vivo.
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Curso Profissional de Técnico/a de Desporto (TD)
Curso enquadrado na família profissional de Desporto (813), de acordo com Referencial de 
Dupla Certificação n.º 813353.
5ª Atualização publicada no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) nº 27 de 22 de julho de 2020, 
com entrada em vigor a 22 de julho de 2020.

O Técnico de Desporto é um profissional qualificado a participar no planeamento, na organização 
e no desenvolvimento do treino de modalidades desportivas, individuais ou coletivas, bem 
como organizar e dinamizar atividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de 
tempos livres, animação e lazer.

As atividades principais a desempenhar por este profissional são:
• Orientar as sessões de treino com vista ao aperfeiçoamento dos praticantes na modalidade 
desportiva, promovendo o cumprimento das regras da modalidade e das regras de disciplina; 
• Organizar a participação e orientar os praticantes em competição; 
• Colaborar na avaliação dos resultados das sessões de treino em função da sua adequação aos 
objetivos estabelecidos; 
• Participar no planeamento e coadjuvar na implementação de atividades, individuais ou de grupo, 
de melhoria da aptidão física, no âmbito do treino desportivo; 
• Participar na conceção e implementação de programas de atividades físicas e desportivas em 
contexto de animação e de ocupação de tempos livres; 
• Elaborar o plano anual de preparação em colaboração com os técnicos de grau superior 
responsáveis pela modalidade desportiva.

08.  CRITÉRIOS DE 
ELABORAÇÃO DE 

HORÁRIOS  
Toda a organização dos horários da escola obedece às seguintes prioridades:  
• Requisitos legais;  
• 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.



26 27Projeto Educativo - Art’J 2022 - 2025 Projeto Educativo - Art’J 2022 - 2025

PE-ARTJ - 04 PE-ARTJ - 04

9.  MODELO 
PEDAGÓGICO

Com um corpo pedagógico multidisciplinar e com um fator de diferenciação positivo - a 
existência de três áreas artísticas (música, dança e teatro) e desporto - muitas foram as inovações 
pedagógicas introduzidas na lecionação destes cursos profissionais, bem como na criação de 
oferta formativa específica, como por exemplo, o Curso Profissional de 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. 

Entendendo a escola como o espaço de excelência para a transmissão de conhecimento e para 
a aprendizagem através da prática intensiva nas artes do espetáculo e desporto, destacam-se 
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 de 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 
curriculares. Esta estratégia de ensino tem permitido alcançar resultados muito relevantes, 
uma vez que permite colmatar dificuldades e ultrapassar obstáculos, bem como uma evolução 
mais rápida e sobretudo mais consistente, por via da consolidação do conhecimento e das 
respetivas 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.

Os cursos profissionais de artes performativas e desporto exigem estratégias e 
metodologias pedagógicas adequadas à prossecução dos seus objetivos, tendo em 
conta as suas especificidades. Cumpre aos órgãos de gestão da Art’J cultivar e fomentar 
a implementação daquelas estratégias junto dos docentes, num trabalho articulado que 
não pode nunca excluir a restante comunidade escolar, nomeadamente, o pessoal não 
docente. Todo o funcionamento da escola é arquitetado para corresponder, da melhor 
forma, às estratégias e metodologias pedagógicas previamente delineadas no sentido 
de maximizar o sucesso educativo dos alunos.

- A Art’J funciona em instalações devidamente preparadas para o ensino artístico e para o 
desporto e reúne um conjunto único de meios, fundamentais para o sucesso escolar e para 
o enriquecimento das práticas pedagógicas. Está apetrechada com diversos instrumentos e 
equipamentos de excelência, bem como com as mais recentes tecnologias. 

Nas aulas, os docentes e os alunos têm acesso, através de internet e de sistema fechado, a um 
conjunto imenso de possibilidades de apoio ao trabalho pedagógico. 

- Na Art’J 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. Tendo em 
conta a especificidade desta metodologia de ensino, os alunos têm acesso a altos níveis de 
interação com os colegas, independentemente da área de ensino e do ano que frequentem. 
Tudo isto resulta num enorme ganho pedagógico. Se atendermos a alguns dos muitos exemplos 
existentes na escola, qualquer uma das orquestras e conjuntos instrumentais da escola incluem 
alunos de diferentes anos escolares. Os alunos do Curso Profissional de Intérprete de Dança 
Contemporânea trabalham algumas disciplinas técnicas por níveis, o que lhes permite trabalhar 
com colegas de diferentes anos. Os alunos do Curso Profissional de Intérprete/Ator/Atriz 
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 ou a consciencialização, 
por analogia e experiência, sobre as diferenças existentes na sociedade. Proporciona-se a 
coexistência de diferentes níveis de aprendizagem, promovendo-se a partilha de conhecimento, 
a entreajuda, a capacidade referencial e de atender os pares; o entendimento sobre as diferenças 
e a contribuição para a concretização dos mais diversos projetos, em grupo.
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- 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 para a aquisição de conhecimento. A Art’J faculta a todos os seus alunos 
diversas e constantes atividades nas quais 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 
nacionais. A relação com o palco e o público é favorecida durante todo o percurso do aluno 
na Art’J. 

- A preparação de técnicos de alto desempenho. Seja no Desporto ou em Produção e Tecnologias 
da Música é intenção constante da Art’J ir à procura de oportunidades que criem experiência 
efetiva e ganhos inequívocos de competências. A qualidade da experiência é relevante pois 
entende-se que um aluno estará tão melhor preparado quanto mais desafiante for a proposta 
pedagógica. É diferente preparar som ao vivo para uma pequena sala de audições onde vão 
estar 30 pessoas a assistir a um concerto ou para um festival onde estarão 30 mil. É diferente 
preparar uma atividade desportiva para um grupo de 20 participantes ou um programa para 
400. 

- 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.

10.  PROJETO DE 
AUTONOMIA E 
FLEXIBILIDADE 
CURRICULAR

A Art’J foi uma das 200 escolas que aderiram ao projeto piloto promovido pelo Ministério 
da Educação - Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Através da pluralidade 
de diversidade de projetos educativos, alicerçados na comunidade educativa local e nas 
idiossincrasias do território onde se inserem, entende-se que o caminho para o futuro 
está a ser traçado no sistema de ensino em Portugal. Um caminho em que a autonomia 
na gestão das escolas e a flexibilização dos currículos permitirá construir uma escola 
para todos e não uma escola una, neutra e igual que não vai ao encontro das expetativas 
e dos sonhos individuais das crianças e dos jovens. Esta iniciativa legislativa é um enorme 
passo para a modernização e democratização do sistema de ensino em Portugal, abrindo 
portas para a liberdade de educação e indo ao encontro do trabalho que é, desde sempre, 
desenvolvido na Art’J ainda que com as limitações que lhe estavam inerentes.

O Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, lança, no seu preâmbulo, um desafio às 
escolas: 
“(…) no presente decreto-lei se desafiam as escolas, conferindo-lhes autonomia para, em diálogo 
com os alunos, as famílias e com a comunidade, poderem:

i) Dispor de maior flexibilidade na gestão curricular, com vista à dinamização de trabalho 
interdisciplinar, de modo a aprofundar, reforçar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais; 
ii) Implementar a componente de Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área de trabalho 
presente nas diferentes ofertas educativas e formativas, com vista ao exercício da cidadania 
ativa, de participação democrática, em contextos interculturais de partilha e colaboração e 
de confronto de ideias sobre matérias da atualidade; 
iii) Fomentar nos alunos o desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, 
reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de problemas 
e ao reforço da sua autoestima e bem-estar; 
iv) Adotar diferentes formas de organização do trabalho escolar, designadamente através da 
constituição de equipas educativas que permitam rentabilizar o trabalho docente e centrá-lo 
nos alunos; 
v) Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de experiências 
de comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal, valorizando 
o papel dos alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de aprendizagens 
significativas;
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vi) Reforçar as dinâmicas de avaliação das aprendizagens centrando-as na diversidade de 
instrumentos que permitem um maior conhecimento da eficácia do trabalho realizado e um 
acompanhamento ao primeiro sinal de dificuldade nas aprendizagens dos alunos; 
vii) Conferir aos alunos do ensino secundário a possibilidade de adoção de um percurso 
formativo próprio através de permuta e substituição de disciplinas, no respeito pelas 
componentes específica e científica de cada curso.”

No âmbito da sua abordagem ao Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, a Art’J 
pretende que a articulação e o trabalho colaborativo entre diferentes disciplinas, Área de 
Integração (AI) e Inglês ou Teoria e Análise Musical (TAM) e Projetos Coletivos e Improvisação 
(PCI), proporcionem uma abordagem criativa de temas próximos aos alunos de forma 
autónoma e responsável devolvendo, no final, apresentações dinâmicas e interativas para e com 
a comunidade escolar. Até ao momento, a experiência e prática desta implementação tem-se 
revelado enquanto instrumento pedagógico diferenciador e aliciante para o desenvolvimento 
curricular das disciplinas envolvidas, numa perspetiva globalizante da construção do Indivíduo, 
neste caso, do aluno, enquanto futuro Cidadão. As metodologias de trabalho decorrem em 
contexto dinâmico, de laboratório, privilegiando a prática em grupo móvel e de turmas 
mistas (ISP e ICT). Verifica-se que a articulação da componente teórica com a prática, em 
contexto laboratorial, é motivadora para os alunos, promovendo o interesse e a curiosidade 
pelos conteúdos abordados, assim como uma postura crítica face ao trabalho realizado pelos 
diferentes grupos. Considera-se que tanto a aquisição como a aplicação de competências de 
ambas as disciplinas saem reforçadas através dos projetos desenvolvidos. Na verdade, todas 
estas práticas têm um papel preponderante na construção de uma escola diferente que 
ambiciona formar cidadãos responsáveis, críticos, colaborativos, capazes de resolver problemas 
e relacionar os diversos saberes com inovação e criatividade.

11. PLANO 
CURRICULAR

Curso de Instrumentista de Sopro e de Percussão
O Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e de Percussão pretende formar profissionais 
qualificados que possam integrar orquestras, grupos de câmara, bandas sinfónicas ou outros 
agrupamentos musicais; bem como qualquer atividade ligada à área musical. Para o efeito, a 
Art´J desenvolve um plano de formação completo e focado na prática intensiva com vista 
à preparação para a entrada no ensino superior e no mercado de trabalho. Nesse sentido, 
disponibiliza estruturas físicas únicas, bem como, todo o setup de instrumentos fundamentais 
para o desenvolvimento do curso: um auditório; uma sala grande para ensaio da orquestra; salas 
para ensaios de música de câmara; salas individuais para as aulas de instrumento; salas de piano 
de acompanhamento e para o estudo individual; salas com condições para lecionar aulas de 
percussão. 

Com o curso, além da dupla certificação, 12.º ano e Diploma Profissional de nível IV de formação, 
o aluno sairá apto a concorrer a qualquer curso superior de música.

FCT - Formação em Contexto de Trabalho

DISCIPLNAS

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL
HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO

Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos Total FCT

Português 100  4 100  100  4 100  125  5 125  325 0 325 0

Língua Estrangeira I 75  3 75  75  3 75  75  3 75  225 0 225 0

Área de Integração 75  3 75  75  3 75  50  2 50  200 0 200 0

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

50  2 50  50  2 50  0  0 0  100 0 100 0

Educação Física 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

História da Cultura e 
das Artes 50  2 50  75  3 75  75  3 75  200 0 200 0

Teoria e Análise 
Musical 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Física do Som 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Instrumentos 100 700 4 800  95 665 4 760  75 525 3 600  270 1890 2160 0

Conjuntos 
Instrumentais 75 150 3 225  75 150 3 225  50 100 2 150  200 400 600 0

Naipe e Orquestra 160  6 160 200 160  6 160 200 160  6 160 200 480 0 480 600

Projetos Coletivos e 
Improvisação 81  3 81  75  3 75  75  3 75  231 0 231 0

Educação Moral e 
Religiosa 30  1 30  30  1 30  21  1 21  81 0 81 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

Total 946 850 37 1796 200 960 815 38 1775 200 856 625 34 1481 200 2762 2290 5052 600
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Curso de Instrumentista de Cordas e de Tecla

Curso enquadrado na família profissional de artes do espetáculo, integrado na área de educação 
e formação de Artes do Espetáculo, com dupla certificação, 12.º ano e Diploma Profissional 
de nível IV de formação. É criado o curso profissional de Instrumentista de Cordas e de Tecla, 
que proporciona saídas profissionais de instrumentista de cordas e de instrumentista de tecla, 
preparando o aluno para a continuidade do seu percurso académico no ensino superior. De 
entre as atividades a desempenhar no percurso formativo deste curso profissional, destacam-
se a capacidade de interpretar com base no repertório específico de cada instrumento, como 
solista ou inserido em pequenas ou em grandes formações, de acordo com as várias épocas e 
correntes estéticas; interação artística com os elementos das diferentes formações musicais, 
compreendendo a sua função dentro do próprio grupo – binómio solista/acompanhador; 
investigação, tendo em vista o conhecimento aprofundado do repertório fundamental do seu 
instrumento de estudo principal, bem como o repertório de música de câmara a ele associado; 
aplicação das mais recentes técnicas e práticas relacionadas com a sua atividade, nomeadamente 
as que resultam do acompanhamento das inovações tecnológicas.
O curso acompanha a estratégia de internacionalização da Art’J que, numa abordagem 
progressiva à participação em programas internacionais e em articulação com escolas de 
referência europeia, tem como desígnio dotar os alunos e professores de ferramentas e 
competências, que estimulem, inovem e potenciem expressivamente o processo de ensino-
aprendizagem. Esta estratégia tem como grande objetivo pedagógico, proporcionar aos seus 
alunos altos níveis de qualidade e excelência educativa.

Curso de Instrumentista de Jazz
O Curso de Instrumentista de Jazz pretende formar profissionais de música qualificados para 
integrar bandas musicais, como leaders ou como intérpretes, sendo capazes de planear, organizar 
e realizar concertos e outras atividades artísticas – desde a seleção do repertório, elaboração 
de arranjos, aos ensaios e à apresentação ao público. É um curso de prática intensiva, com vista 
à preparação para a entrada no ensino superior e no mercado de trabalho. Muitas das atividades 
do curso (formações em contexto de trabalho, masterclasses, espetáculos anuais) são realizadas 
em estreita articulação com o mercado de trabalho, envolvendo colaboração com artistas de 
grande relevo na área do jazz, da música portuguesa e de outros géneros musicais. O número 
crescente de alunos do curso que tem prosseguido estudos em escolas de ensino superior 
nacionais e estrangeiras, que tem integrado as equipas artísticas de grandes músicos do jazz 
e da música portuguesa ou que tem desenvolvido carreiras a solo em diversas áreas musicais, 
revela a qualidade que se pretende imprimir na preparação dos formandos e o carácter eclético 
e abrangente do curso.

FCT - Formação em Contexto de Trabalho

FCT - Formação em Contexto de Trabalho

DISCIPLNAS

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL
HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO

Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos Total FCT

Português 100  4 100  100  4 100  125  5 125  325 0 325 0

Língua Estrangeira I 75  3 75  75  3 75  75  3 75  225 0 225 0

Área de Integração 75  3 75  75  3 75  50  2 50  200 0 200 0

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

50  2 50  50  2 50  0  0 0  100 0 100 0

Educação Física 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

História da Cultura e 
das Artes 50  2 50  75  3 75  75  3 75  200 0 200 0

Teoria e Análise 
Musical 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Física do Som 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Instrumento de Jazz 100 1500 4 1600  100 1500 4 1600  100 1500 4 1600  300 4500 4800 0

Combo 80 80 3 160 100 75 75 3 150 100 75 75 3 150 100 230 230 460 300

Naipe e Orquestra 
de Jazz 125  5 125 100 125  5 125 100 100  5 100 100 350 0 350 300

Técnicas de 
Improvisação 100  4 100  100  4 100  100  4 100  300 0 300 0

Educação Moral e 
Religiosa 30  1 30  30  1 30  21  1 21  81 0 81 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

Total 935 1580 37 2515 200 955 1575 38 2530 200 871 1575 36 2446 200 2761 4730 7491 600

DISCIPLNAS

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL
HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO

Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos Total FCT

Português 100  4 100  100  4 100  125  5 125  325 0 325 0

Língua Estrangeira I 75  3 75  75  3 75  75  3 75  225 0 225 0

Área de Integração 75  3 75  75  3 75  50  2 50  200 0 200 0

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

50  2 50  50  2 50  0  0 0  100 0 100 0

Educação Física 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

História da Cultura e 
das Artes 50  2 50  75  3 75  75  3 75  200 0 200 0

Teoria e Análise 
Musical 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Física do Som 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Instrumentos 
(especifico e de 
Acompanhamento)

100 1500 4 1600  95 1425 4 1520  75 1125 3 1200  270 4050 4320 0

Música de Câmara 75 75 2 150 100 75 75 2 150 100 50 50 2 100 100 200 200 400 300

Naipe, Orquestra 
e Prática de 
Acompanhamento)

160  5 160 100 160  6 160 100 160  5 160 100 480 0 480 300

Projetos Coletivos 81  3 81  75  3 75  75  3 75  231 0 231 0

Educação Moral e 
Religiosa 30  1 30  30  1 30  21  1 21  81 0 81 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

Total 946 1575 35 2521 200 960 1500 37 2460 200 856 1175 33 2031 200 2762 4250 7012 600
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Curso de Intérprete de Dança Contemporânea
O Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea oferece dupla certificação – 
12.º ano e Diploma Profissional de Nível IV. Pretende formar profissionais qualificados para 
comunicar e expressar-se através da movimentação e controlo corporal, executando esquemas 
coreográficos de dança contemporânea enquanto manifestação artística, com base na 
sensibilidade estética, consciência crítica e autocrítica nos mais diversos contextos, em estúdio 
ou em espetáculos, bem como participar na criação e produção coreográfica, através da análise 
e reflexão dos processos e produtos criativos. A Art´J, escola performativa de referência na 
área artística, desenvolve um plano de formação completo, multidisciplinar e focado na prática 
intensiva, com vista à entrada no ensino superior e no mercado de trabalho.

Curso de Artes do Espetáculo Intérprete/Ator/Atriz
O Curso de Artes do Espetáculo Intérprete/Ator/Atriz tem como objetivo preparar Intérpretes 
para o exercício completo da profissão de Intérprete/Ator/Atriz dotando-os da capacidade 
de interpretar personagens, com recurso às técnicas de corpo e voz, nas diversas áreas do 
espetáculo, do cinema e da televisão.
Para o efeito, a Art´J desenvolve um plano de formação completo e focado na prática intensiva 
com vista à preparação para a entrada no ensino superior e no mercado de trabalho. Nesse 
sentido, o curso possui um corpo docente focado na sua evolução e no acompanhamento 
específico das suas eventuais particularidades e principalmente na aquisição, da sua parte, 
de competências socioculturais e científicas que promovam a sua autonomia, conhecimento 
geral e rigor científico. Do ponto de vista das disciplinas técnicas é proporcionado aos alunos 
acompanhamento permanente, sob a liderança de profissionais altamente formados e/ou em 
contacto/atividade permanente com o mundo profissional das artes do espetáculo. 
O Curso disponibiliza estruturas físicas e materiais de excelência para o seu desenvolvimento, 
nomeadamente, uma Sala Estúdio, um Auditório, material cénico e de apoio às várias disciplinas e 
a possibilidade de apresentação dos resultados finais das suas Produções em Salas de Espetáculo 
de exímia qualidade, como é o caso do Cineteatro Alba.
Com a conclusão do Curso, os alunos, para além de acederem à dupla certificação, 12.º ano 
e Diploma Profissional de nível IV de formação - podendo assim candidatar-se à prossecução 
dos seus estudos no ensino superior - têm ainda, antes disso, a possibilidade de trabalhar com 
Companhias/Projetos de Teatro/Cinema de cariz Profissional através, por exemplo, da Disciplina 
de Formação em Contexto de Trabalho e/ou do programa ERASMUS +, seja na área do Teatro 
Contemporâneo de criação, composição e interpretação, seja em Teatro de Laboratório, 
Recriação Histórica, Teatro de Rua, Teatro para a Comunidade ou outros.

FCT - Formação em Contexto de Trabalho

FCT - Formação em Contexto de Trabalho

DISCIPLNAS

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL
HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO

Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos Total FCT

Português 100  4 100  100  4 100  125  5 125  325 0 325 0

Língua Estrangeira I 75  3 75  75  3 75  75  3 75  225 0 225 0

Área de Integração 75  3 75  75  3 75  50  2 50  200 0 200 0

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

50  2 50  50  2 50  0  0 0  100 0 100 0

Educação Física 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

História da Cultura e 
das Artes 50  2 50  75  3 75  75  1 75  200 0 200 0

Psicologia 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Dramaturgia 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Interpretação 175  7 175 200 175  7 175 200 100  7 100 200 450 0 450 600

Movimento 100  4 100  100  4 100  100  4 100  300 0 300 0

Voz 125  5 125  125  6 125  100  4 100  350 0 350 0

Educação Moral e 
Religiosa 30  1 30  30  1 30  0  0 0  60 0 60 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

Total 930 0 37 930 200 955 0 39 955 200 775 0 32 775 200 2660 0 2660 600

DISCIPLNAS

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL
HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO

Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos Total FCT

Português 100  4 100  100  4 100  125  5 125  325 0 325 0

Língua Estrangeira I 75  3 75  75  3 75  75  3 75  225 0 225 0

Área de Integração 75  3 75  75  3 75  50  2 50  200 0 200 0

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

50  2 50  50  2 50  0  0 0  100 0 100 0

Educação Física 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

História da Cultura e 
das Artes 50  2 50  75  3 75  75  1 75  200 0 200 0

Psicologia e 
Sociologia 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Estudo do 
Movimento 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Técnicas de Dança 300  12 300 200 325  13 325 200 275  13 275 200 900 0 900 600

Oficinas de Dança 75  3 75  50  2 50  75  2 75  200 0 200 0

Voz 50  2 50  0  0 0  0  0 0  50 0 50 0

Educação Moral e 
Religiosa    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

Total 925 0 37 925 200 900 0 36 900 200 825 0 32 825 200 2650 0 2650 600
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Curso de Técnico(a) de Produção e Tecnologias da Música

O Curso de Técnico/a de Produção e Tecnologias da Música existe com o objetivo de formar 
profissionais capazes de integrar projetos musicais, assumindo um trabalho essencialmente 
criativo. O plano de formação assenta numa lógica de prática intensiva procurando explorar os 
diferentes contextos como a escrita de canções, música e som para publicidade, música para 
videojogos, música para cinema e música para documentários.
Aproveitando todos os conhecimentos mais técnicos adquiridos com vista à produção e criação 
de conteúdos musicais, os nossos alunos estão, naturalmente, habilitados a prosseguir os seus 
estudos em escolas de ensino superior. Para além disso, têm bastante aceitação no mercado de 
trabalho, onde a procura de técnicos de excelência é considerável.

Curso de Técnico(a) de Desporto
O Curso de Técnico/a de Desporto pretende formar profissionais qualificados para planear, 
organizar e desenvolver treino de modalidades desportivas, individuais ou coletivas, bem como 
organizar e dinamizar atividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de tempos livres, 
animação e lazer. Para o efeito, a Art´J desenvolve um plano de formação completo e focado na 
prática intensiva com vista à preparação para a entrada no ensino superior e no mercado de 
trabalho. Nesse sentido, disponibiliza estruturas físicas únicas no país para o desenvolvimento 
do curso, nomeadamente, um pavilhão gimnodesportivo, uma pista de atletismo em tartan, um 
campo de futebol sintético (Futebol 11), um campo de futebol sintético (Futebol 5), piscina, 
campo de ténis, campo de padel, salas de academia e ginásio. 
Com o curso, além da dupla certificação, 12.º ano e Diploma Profissional de nível IV de formação, 
o aluno poderá ainda obter o nível I de treinador numa das modalidades previstas no referencial 
do curso.

FCT - Formação em Contexto de Trabalho

FCT - Formação em Contexto de Trabalho

DISCIPLNAS

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL
HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO

Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos Total FCT

Português 100  4 100  100  4 100  125  5 125  325 0 325 0

Língua Estrangeira I 75  3 75  75  3 75  75  3 75  225 0 225 0

Área de Integração 75  3 75  75  3 75  50  2 50  200 0 200 0

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

50  2 50  50  2 50  0  0 0  100 0 100 0

Educação Física 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Psicologia 50  2 50  25  1 25  0  0 0  75 0 75 0

Matemática 100  4 100  100  4 100  75  3 75  275 0 275 0

Estudo do 
Movimento 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Desporto 50  2 50 200 75  3 75 200 75  3 75 200 200 0 200 600

Modalidades 
Individuais 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Modalidades 
Coletivas 50  2 50  50  2 50  75  3 75  175 0 175 0

Modalidades de 
Academias 150  6 150  125  5 125  100  4 100  375 0 375 0

Animação, Aventura 
e Exploração da 
Natureza

50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Opção*(Modalidade 
Coletiva ou 
Modalidade 
Individual)

50 50 4 100  50 50 4 100  50 50 4 100  150 150 300 0

Educação Moral e 
Religiosa 30  1 30  30  1 30  21  1 21  0 0 0 0

Total 980 50 41 1030 200 955 50 40 1005 200 846 50 36 896 200 2700 150 2850 600

DISCIPLNAS

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO TOTAL
HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO HORAS DE FORMAÇÃO

Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos

Blocos 
semanais 
(50 min)

Total FCT Plano 
Curricular

Desdobra-
mentos Total FCT

Português 100  4 100  100  4 100  125  5 125  325 0 325 0

Língua Estrangeira I 75  3 75  75  3 75  75  3 75  225 0 225 0

Área de Integração 75  3 75  75  3 75  50  2 50  200 0 200 0

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação

50  2 50  50  2 50  0  0 0  100 0 100 0

Educação Física 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

História da Cultura e 
das Artes 50  2 50  50  2 50  50  2 50  150 0 150 0

Matemática 100  4 100  100  4 100  75  3 75  275 0 275 0

Física 25  1 25  50  2 50  0  0 0  75 0 75 0

Técnica - Prática 50  2 50 200 75  3 75 200 75  3 75 200 200 0 200 600

Teoria Musical 50  2 50  75  3 75  50  2 50  175 0 175 0

Técnica - Teoria 200  8 200  250  10 250  275  11 275  725 0 725 0

Educação Moral e 
Religiosa 30  1 30  30  1 30  21  1 21  81 0 81 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

    0     0     0  0 0 0 0

Total 855 0 34 855 200 980 0 39 980 200 846 0 34 846 200 2681 0 2681 600
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12.  PERFIL DO 
ALUNO ART’J

Como escola de artes performativas e de desporto, a Art’J privilegia e atende à 
identidade individual dos seus alunos. Há, contudo, aspetos comuns e fundamentais 
que se procuram fomentar e desenvolver e que permitem traçar um perfil de aluno 
da Art’J, cimentado nos valores da escola e no conteúdo deste projeto educativo.

Assim, pretende-se que o aluno da 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 de estudo, do empenho e da dedicação necessários ao seu 
desenvolvimento;

• Um músico, um bailarino, um ator, um técnico de produção e tecnologias da 
música ou de desporto em potencial. Tenha gosto pelo palco, pela produção 
e pelo desporto e uma enorme vontade de partilhar. Seguro e confiante na 
abordagem aos mais diversos repertórios, projetos e atividades;

• Culto e promotor das artes e do desporto. Formador de públicos e divulgador 
de atividades.

• Contagiante pela sua qualidade de execução, 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, empreendedor e com iniciativa própria, privilegiando o bem-estar 
comum e 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 à sustentabilidade e impulsionador de uma cidadania 
defensora dos direitos humanos.
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13.  RECURSOS 
HUMANOS E SERVIÇOS

A qualificação, a multidisciplinaridade e a estabilidade dos Recursos Humanos são, 
sem dúvida, fatores críticos de sucesso da Art´J. Tendo por base uma política de 
gestão estratégica de Recursos Humanos alinhada com os objetivos da entidade, a 
gestão de pessoas assenta em pressupostos, tais como a gestão de conhecimento 
fomentada pela realização de tertúlias, reuniões de trabalho, desenvolvimento de 
projetos transdisciplinares nos quais se verifica a fusão das diferentes áreas e um 
intercâmbio sistemático de partilha de experiências entre os seus colaboradores. Todos os dias é necessário fazer mais e melhor e por isso há uma preocupação constante pelo 

aperfeiçoamento de competências, geralmente alcançado por via da participação no plano de 
formação interno, afetação a novos projetos, criação de um contexto disruptivo de novos desafios, 
desenvolvimento de processos de recrutamento e seleção internos e externos, planeamento 
e gestão de carreiras assentes em resultados de avaliação de desempenho organizacional, 
garantindo, assim, uma elevada qualidade de ensino.
Os docentes inserem-se numa estrutura pedagógica apetrechada de todos os meios para o apoio 
à sua atividade, sublinhando-se a existência de órgãos de coordenação altamente especializados 
nas suas áreas profissionais, bem como diversos serviços para resposta às necessidades diárias 
dos alunos, proporcionando-lhes todo as condições e conforto necessários ao desenvolvimento 
das suas atividades.

O bem-estar e o sucesso escolar dos alunos é o foco e o cerne da ação de todos os profissionais 
que constituem esta equipa!

A Art´J é constituída por 115 colaboradores, na grande maioria pertencentes aos quadros da 
instituição, dividindo-se pelas seguintes áreas funcionais: Direção; Coordenação Pedagógica de 
Curso, Equipa Docente das áreas da Música, Dança, Teatro, Tecnologias da Música, Desporto, 
disciplinas Científicas e Socioculturais, Serviços de Front Office (Espaço do Aluno) e Serviços 
de Back Office.

Atualmente, a Escola Profissional integra um total de 80 docentes dedicados exclusivamente ao 
ensino profissional das artes performativas e do desporto. Para integrar os melhores profissionais, 
a escola recorre anualmente ao mercado de trabalho, no sentido de identificar professores com 
elevada expertise na temática de lecionação e portfólio profissional ou artístico nacional e 
internacional. A grande maioria dos docentes possui habilitações ao nível do ensino superior e 
habilitação profissional para a docência, mantendo-se ligados a projetos artísticos e profissionais 
ou lecionando em entidades do Ensino Superior de renome.

A equipa de docentes da Art’J é diversificada e multidisciplinar. São critérios para a sua admissão 
habilitações comprovadas e adequadas, competências técnicas e humanas, ética e alinhamento 
com os valores da instituição, gosto pelas artes performativas e pelo desporto mas também 
paixão no acompanhamento e assistência a espetáculos de música, dança e teatro, produções 
áudio e realizações desportivas.
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14.  REDES, PARCERIAS E 
PROTOCOLOS

Os alunos que concluem os Cursos Profissionais da Art’J seguem normalmente 
uma de duas vias: o prosseguimento de estudos ou o ingresso no mercado de 
trabalho. Foram estabelecidos protocolos com entidades que pertencem e estão 
consolidadas em redes de influência de especial interesse: com instituições de 
ensino superior, com ofertas formativas adequadas ao prosseguimento de estudos 
na área das artes performativas e desporto e com outras entidades, tendo em 
vista o estabelecimento de pontes efetivas com potenciais empregadores.

O investimento na celebração destes protocolos e os contactos que daí advêm 
têm sido gratificantes. Se por um lado, se dá a conhecer a escola e se divulga o 
seu ensino, por outro, percebe-se quais são de facto as necessidades do mercado. 
Permitir que os alunos experienciem a realidade da profissão que escolheram faz 
com que cresçam enquanto profissionais.

Infra, elencam-se algumas entidades nacionais com as quais a Art’J 
tem protocolos:

• 351 Youth Dance
•  Academia de Artes de Chaves
•  Academia Pedro Sousa
•  Agrupamento 402 - Escuteiros de Avanca
•  Albergar-te - Associação Cultural/Companhia do Jogo
• Allegrar´Te - Associação Musical e Artística 
• APPACDM de Albergaria a Velha
• Arte & Som
• Associação Abraçar Milheirós de Poiares
• Associação Artistica de Avanca
• Associação Clowncare
• Associação Cultural 2 Singular
• Associação Cultural e Desportiva Monte
• Associação Cultural e Recreativa SaaVedra Guedes
• Associação Cultural e Recreativa de Tondela - ACERT
• Associação Cultural e Recreativa de Valdágua
• Associação de Cultura Musical de Baltar
• Associação de Doentes Oncológicos de Arouca
• Associação Ecos Urbanos
• Associação de Instrução e Recreio Angejense
• Associação de Jovens da Branca (Secção de atletismo)
• Associação de jovens Ecos Urbanos
• Associação de ténis e Padel United Sports
• Associação Desportiva Fábrica do Atleta
• Associação Desportiva Rui Dolores

• Associação Desportiva Taboeira
• Associação Desportiva Travassô
• Associação Leirena de Cultura - Leirena Teatro
• Associação Musical Banda do Lau
• Associação Musical da Pocariça
• Associação Musical e Rec. Castanheirense
• Associação Porta Jazz
• Associação Recreativa e Cultura Grupo de Samba Os 

morenos 
• Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca
• Associação Sons da Lusofonia
• Associação Tenda - Lisboa
• ATEC
• AudioGlobo, Lda
• Banda Amizade
• Banda Bombeiros Voluntários de Ilhavo
• Banda Club Pardilhoense
• Banda de Alcobaça/Academia de Música de Alcobaça
• Banda Filarmónica Ovarense
• Banda de Música de Carregosa
• Banda de Música de Loureiro
• Banda de Música Santiago Riba Ul
• Banda Filarmónica de Crestuma
• Banda Filarmónica Ovarense
• Banda Marcial de Almeirim
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• Banda Marcial de Cambra
• Banda Marcial de Fermentelos
• Banda Musical de Arouca
• Banda Musical de Arrifana
• Banda Musical de Belinho
• Banda Musical de Fornos
• Banda Musical de Pontido
• Banda Musical de São Martinho de Fajões
• Banda Musical do Souto
• Banda Musical Flor da Mocidade Junqueirense
• Banda Musical e Recreativa Castanheirense
• Banda Sociedade Recreativa e Musical 12 de Abril
• Banda Torroselense Estrela D`Alva
• Banda Velha União Sanjoanense
• Banda Visconde Salreu
• Batuta das brincadeiras unipessoal, lda.
• Braver Entertainment, Lda
• Centro de Artes do Espetaculo de Viseu
• Cine Teatro Alba
• Círculo Experimental de Teatro de Aveiro
• Cligaia - Clínica de Desenvolvimento Humano
• Clube Cultural e Desportivo de Veiros
• Clube de Albergaria
• Clube Desportivo Arrifaense
• Clube Desportivo de Campinho
• Clube Desportivo de Estarreja
• Clube Desportivo Feirense
• Clube Domus Nostra
• Clube Estrela Azul
• Companhia de dança de Aveiro
• Companhia de Teatro Vivar`Te
• Companhia Instável
• Companhia Paulo Ribeiro
• Compassos - Academia de Artes de Mónica Pinho
• Conselho Local de Ação Social
• CPEAD
• D`orfeu - Associação Cultural
• DCTR
• Desportivo Atlético de Recardães
• EDDALM
• Elenco Produções, Lda.
• ElitPalco, Lda.
• Equilibrio Fit, unipessoal.lda
• ESAD (Escola Superior de Artes e Design de Caldas da 

Rainha
• Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra
• Escola Banda de Música Quinta do Picado
• Escola de dança Be Dance
• Escola de Dança do GEMDA
• Escola de Música 7 Notas
• Escola de Música Amadeus
• Escola de Música d`Anita
• Escola Secundária Artistica do Conservatório de Música 

do Porto
• Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco
• Escola Superior de dança do Instituto Politécnico de 

Lisboa
• Escola Superior de Educação de Coimbra
• Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do 

Instituto Politécnico do Porto

• Radar 360º - Associação Cultural
• Rede Social de Albergaria - A - Velha
• RILUC - Lúcia Maria de Oliveira Gaspar
• Rodrigues & Ribeiro, Lda - Musa
• Rui Jorge da Silva Adrego
• Santa Casa da Misericórdia de Vagos
• S C Beira Mar
• Sessão de Atletismo da Jobra
• Sever Fintas Club
• Simples Plateia Unipessoal
• Sociedade Artística Banda de Vale de Cambra 
• Sociedade Filarmónica Crestuma
• Sociedade Filarmónica Cucujanense
• Sociedade Filarmónica Santa Cruz de Alvarenga
• Sociedade Musical Alvarense
• Sociedade Musical Boa União
• Sociedade Musical de Guimarães
• Sociedade Musical Harmonia Pinheirense
• Sociedade Musical Santa Cecília
• Sociedade Recreativa e Musical 12 de abril

• Espaço Magna Luz
• Estarreja Andebol Clube
• Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Nazaré
• FEDRAPE - Fundação para o Estudo e Desenvolvimento 

da Região e Aveiro
• Fértil Cultural
• Fifteen Dance
• Filarmónica de Covões
• Filarmónica Gafanhense
• Filarmónica Liberdade Lajense
• Filarmónica Ressurreição de Mira
• Filarmónica Severense
• Filarmónica União Praiense - HP
• Filarmónica Verdi Cambrense
• Flowmotion
• Full Dança Studio Associação R.C. Desportiva
• Fundação Casa da Música
• Ginasius Fitness Club
• Gira Sol
• Glorius Experience - Associação Cultural
• GRES
• GRETUA - Grupo Experimental de Teatro da Universidade 

de Aveiro
• GDR Soutelo
• Grupo de Música Tradicional Portuguesa Ventos da Ria
• Grupo de teatro Ribalta
• Historioscopio - Associação Cultural
• Igreja Cristã Pentecostal
• Igreja Divina Misericórdia (Pataneiras)
• Igreja de Nazareno
• Instituto Politécnico de Leiria
• J. Lopes Almeida, Lda
• Jamp School
•    
• Kings Produções, CRL
• Lusitânia de Lourosa Futebol Clube
• M`arte - Associação Cultural da Murtosa
• Magic Cast - Productions, Lda
• Maia Som
• Matchbox produções, Lda.
• Meia Ponta
• MESCLA
• M&F Fitness, Lda
• Missionários Passionistas
• MUDA-TE - Companhia de Artes Performativas
• Municipio de Albergaria-A-Velha
• Municipio de Arouca
• Municipio de Ilhavo
• Municipio de Santa Maria da Feira
• Municipio de Ovar
• MusicFlat Carvalhos
• Napalm
• Nelson Valente Unipessoal, Lda
• NuguelMusic - Academia de música e artes do espetaculo 
• OMA - Oficina de Música de Aveiro, Lda
• Orquestra Ligeiras de Cambra
• Palco Central Escola de Arte
• Parágrafos e Formas, Lda - Ginásio SG-Fitness
• Paróquia de São Pedro de Aradas
• Paulo Lima - Produções musicais sociedade unipessoal, lda. 
• Proarte Música

• Sociedade Recreativa Musical Bingre Canelense
• Sol D´Alma - Associação de Teatro Amador
• Sorrisos e Sentidos, Lda
• Sport Clube Alba
• Sport Maritimo Murtoense
• Sporting Clube de Esmoriz
• Spruce Lda (Casa da Guitarra)
• Studio 11 - Escola de dança
• Teatro de Marionetas do Porto
• Traços de Outrora - Turismo Rural
• Teatro Circo de Braga, EM, SA
• Turnauga - Turismo, Lazer e Aventura, Lda.
• Uniques Pessoal
• Universidade de Aveiro
• Varazim Teatro - Associação Cultural e Juvenil
• Vaz Paulo - Sistemas e Serviços Musicais, Lda.
• Villa Cesari - Associação de cultura e desporto de Cesar
• Wetumtum
• U D Mourisquense
• União Filarmónica do Troviscal

Através da iniciativa Art´J D´Arte Asas a equipa do Serviço de Apoio ao Aluno oferece aos 
alunos atividades dedicadas à inserção no mercado de trabalho e ao prosseguimento de 
estudos no ensino superior. Esta é uma tipologia que pretende acompanhar, não só, os alunos 
ao longo do seu percurso escolar na JOBRA, como também pretende estar presente no seu 
percurso pós-JOBRA, no sentido de aferir que integração escolar e/ou profissional teve lugar 
no percurso dos ex-alunos; bem como se existem aspetos desse mesmo percurso que possam 
ser ainda auxiliados pela Escola. Tendo em conta estas motivações, esta tipologia assenta 
no desenvolvimento de diferentes ações, nomeadamente: promoção ativa de contactos e 
protocolos de colaboração com potenciais locais para a realização de Formações em Contexto 
de Trabalho (FCT); promoção da captação e divulgação de ofertas de emprego/qualificação; 
análise sistemática das necessidades de qualificação/informação dos alunos. Em suma, reforçam-
se pontes com os potenciais empregadores e universidades de destino e aposta-se em áreas por 
explorar adequadamente e que carecem de profissionais com o perfil de saída do aluno da Art’J:  
turismo, desporto aventura, indústria hoteleira, indústria de animação e eventos, entre outras.
 

Infra elencam-se algumas entidades internacionais com as quais a 
Art’J tem protocolos:

• Associazione Teatro invisibile
• Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris*
• Conservatorio Profesional De Música Victoria De Los Ángeles
• Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakool
• Kainuun ammattiopisto
• Koninklijk Conservatorium*
• Koninklijk Conservatorium Antwerpen*
• Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia”
• Music Academy International*
• Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma
• TOPIC, Tolosas International Puppet Center

* Protocolos em fase de propostas.
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15.  OBJETIVOS 
E METAS

Sendo a ART’J uma Escola que ministra formações de natureza profissionalizante, inseridas no 
Sistema Nacional de Qualificações e no Catálogo Nacional de Qualificações nas modalidades 
de Cursos Profissionais, tem como objetivos estratégicos:

• Aumentar o nível de sucesso escolar e qualidade das formações;
• Aumentar a empregabilidade/prosseguimento de estudos;
• Envolver institucionalmente a escola no tecido económico, social e cultural;
• Garantir a igualdade de oportunidades e de género;
• Adequar a formação às características do mercado de trabalho;
• Aumentar a eficiência da gestão financeira;
• Adequar o esforço de financiamento ao impacto esperado em resultados;
• Assegurar o desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento antes, durante e 
após a formação;
• Aumentar a relevância da formação proposta face às necessidades regionais e nacionais;
• Aumentar o n.º de parcerias/protocolos com instituições onde se possam realizar FCT;
• Otimizar os processos da organização (eficiência e eficácia);
• Melhorar a capacidade, qualidade e adequação dos recursos humanos e materiais 
(infraestruturas educativas, equipamentos e recursos didáticos);
• Alinhar os colaboradores com os valores e a estratégia da organização.

Ciclo de 
Formação 
2017/2020 

Ciclo de 
Formação 
2018/2021

Ciclo de 
Formação 
2019/2022

Ciclo de 
Formação 
2020/2023

Ciclo de 
Formação 
2021/2024

Ciclo de 
Formação 
2022/2025

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES RESULTADO META META META META META

Adequar o esforço de 
financiamento ao impacto 
esperado em resultados

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto (EP7.1 EQ4A1)
90,33% 89,50% 90,00% 90,50% 91,00% 91,50%

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto (EQ4A2)

Taxa de desistência dos cursos (EQ4A3) 9,68% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50%

Taxa de não aprovação dos cursos (EQ4A4) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Aumentar a 
empregabilidade/
prosseguimento de estudos

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem (EQ5A1)

94,05% 94,05% 94,75% 95,00% 95,00% 95,00%

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria (EQ5A2)

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais (EQ5A3)

Taxa de diplomados à procura de emprego (EQ5A4)

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior (EQ5A5)

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-
secundário (EQ5A6)

Taxa de diplomados noutras situações (EQ5A7) 2,38% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Taxa de diplomados em situação desconhecida (EQ5A8) 3,57% 3,00% 2,75% 2,50% 2,25% 2,00%

Adequar a formação às 
características do mercado 

de trabalho

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o 
curso/AEF (EQ6A1) 18,75% 20,00% 22,50% 25,00% 27,50% 30,00%

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o 
curso/AEF (EQ6A2) 81,25% 80,00% 77,50% 75,00% 72,50% 70,00%

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 
(EQ6B31)

N/A 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF 
(EQ6B32)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ano letivo 
2017/2020 

Ano letivo 
2018/2021

Ano letivo 
2019/2022

Ano letivo 
2020/2023

Ano letivo 
2021/2024

Ano letivo 
2022/2025

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS INDICADORES RESULTADO META META META META META

Aumentar o nível de 
sucesso escolar e  
qualidade das formações 

Taxa de Aproveitamento no 12º ano (EP1.1) 95,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% alunos aprovados nos pré-requisitos do ensino superior 
(Medido até 31-10) 75,51% 90,83% 91,00% 91,00% 91,00% 91,00%

Aumentar o nível de 
sucesso escolar e  

qualidade das formações 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o 
curso/AEF (EQ6A1) 15,35% 15,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o 
curso/AEF (EQ6A2) 77,38% 62,00% 78,00% 79,00% 80,00% 81,00%

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 
(EQ6B31)

86,60% 75,00% 87,00% 88,00% 89,00% 90,00%
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16.  ACOMPANHAMENTO 
DE PERCURSO APÓS 

SAÍDA DA ART’J
Indicadores respeitantes ao triénio 2017/2020:
A presente análise refere-se à monitorização após 16 meses do término do ciclo 
de formação 2017/2020.

Foram contactados todos os alunos diplomados neste ciclo. Os contactos foram 
efetuados tendo por base um questionário sobre a situação dos alunos que 
concluíram a sua formação e as diretrizes do EQAVET.

No ciclo de formação 2017/2020 a taxa de conclusão dos cursos foi de 90,33 %, 
sendo que  89,25% dos alunos concluíram o curso no tempo previsto e 1,08 % 
concluiu o curso após o tempo previsto.  A taxa de colocação é de 94,05%.

Curso Profissional de Intérprete/Ator/Atriz 
Indicador EQAVET 4a (ciclo de formação 2017/2020) 

(100% de colocação)

Curso Profissional Instrumentista de 
Sopro e de Percussão 

Indicador EQAVET 4a (ciclo de formação 2017/2020) 
(92,86% de colocação)

Curso Profissional Instrumentista de Jazz 
Indicador EQAVET 4a (ciclo de formação 2017/2020) 

(85,72% de colocação)

Curso Profissional  Instrumentista de 
Cordas e de Tecla 

Indicador EQAVET 4a (ciclo de formação 2017/2020) 
(87,50% de colocação)

Curso Profissional Intérprete de 
Dança Contemporânea 

Indicador EQAVET 4a (ciclo de formação 2017/2020) 
(100% de colocação)

 Curso Profissional de Técnico de Produção 
e Tecnologias da Música

Indicador EQAVET 4a (ciclo de formação 2017/2020) 
 (100% de colocação)

14,29%

78,57%

7,14%

ISP

Mercado de Trabalho Prosseguimentos de Estudo Situação Desconhecida

33,33%

4,76%52,39%

9,52%

IJ

Mercado de Trabalho Outras Situações Prosseguimentos de Estudo Situação Desconhecida

12,50%

12,50%

75,00%

ICT

Mercado de Trabalho Outras Situações Prosseguimentos de Estudo

17,65%

82,35%

IDC

Mercado de Trabalho Prosseguimentos de Estudo

50%50%

TPTM

Mercado de Trabalho Prosseguimento de estudos

18,75%

81,25%

IAA

Mercado de Trabalho Prosseguimentos de Estudo
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17. ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO & 

DIVULGAÇÃO
Na Art’J existe plena consciência de que a estratégia de comunicação é fundamental 
para apresentar e promover o seu projeto educativo, a sua oferta formativa, as 
suas atividades e os seus resultados. Por outro lado, é imprescindível uma presença 
profissional e assídua nos meios de comunicação disponíveis para a consolidação de 
uma ideia de escola, promoção dos seus alunos e das suas atividades, maximizando-se, 
assim, mais e melhores oportunidades.
Com base neste princípio, capitalizado pelo trabalho de marketing e comunicação da 
escola, verifica-se um plano que assenta em alguns pilares fundamentais:

Presença Digital e Criação de Conteúdos
• Criar os mais diversos conteúdos gráficos, vídeo e som;
• Criar narrativas informativas, promocionais, motivacionais e criativas;
• Utilizar ferramentas de marketing digital.

Feiras, Certames e Eventos
• Assegurar a participação da Art’J em, pelo menos, seis feiras de educação e formação 
de referência e 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
• Garantir a existência e difusão de desdobráveis, monofolhas e outros suportes, com 
caráter informativo;
• Garantir a permanência de informação sobre os Cursos Profissionais nos locais onde a 
Art’J está presente;
• Garantir a permanente circulação de informação sobre os Cursos Profissionais da Art’J 
na Internet (website, Facebook, Instagram e YouTube).

Atividades
A Art’J realiza anualmente centenas de atividades. Este número reflete um dinamismo ímpar e 
uma rara capacidade de empreender.

• Promover as atividades através dos canais adequados;
• Revitalizar a linha gráfica, mantendo a atualização anual de suportes mas garantindo a 
identidade e cumprimento dos pressupostos do projeto educativo;
• Manter a 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 às mesmas, contribuindo para que possam ser transportados como 

referência para a sua rede de contactos;
• Produzir 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. 

• 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 expandir 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 junto de 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 mesmas e estabelecendo pontes com elementos-chave das 
organizações; 
• Assegurar que os suportes enviados para promoção são usados (controlo personalizado); 
• 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 diversos suportes, mecanismos e ferramentas 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, preparada a autenticidade da ação naquilo que a isola, 
quer se trate do âmbito do seu objetivo específico, quer se trate do timing ou valor que a 
caracterizam.
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18.  “EQAVET, SGQ 
E BSC”

O Quadro EQAVET é o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade
para o Ensino e a Formação Profissionais. É um instrumento para ajudar os Estados-
Membros e os operadores de EFP a promover e monitorizar a melhoria contínua 
dos seus sistemas de EFP, com base em referências europeias comuns. À Art’J, que 
possuía há diversos anos um SGQ (sistema de gestão de qualidade) e uma gestão 
assente numa ferramenta chamada BSC (balanced score card), foi atribuído o SELO 
DE CONFORMIDADE EQAVET, o que conduziu ao atual alinhamento dos diversos 
referenciais procurando a máxima racionalidade e eficiência.

A Art’J – Escola Profissional de Artes Performativas da Jobra foi certificada com o SELO DE 
CONFORMIDADE EQAVET, atribuído pela ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e o 
Ensino Profissional) em julho de 2020, por um período de 3 anos.

Este SELO certifica que o Sistema de Garantia da Qualidade da Oferta de Educação e Formação 
Profissional da Art’J se encontra alinhado com o Quadro de Referência Europeu de Garantia 
da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (EQAVET).

Após auditoria de verificação, que envolveu o exame ao sistema e a auscultação a diversos 
representantes da comunidade escolar, da região e das áreas lecionadas, os auditores emitiram 
o respetivo relatório de avaliação no qual se constatou que a Art’J obteve classificação máxima 
(alinhamento com o EQAVET consolidado) em todos os seis critérios de avaliação definidos.

O processo de alinhamento com o EQAVET e o uso do sistema conduziram a um alinhamento 
do SGQ (sistema de gestão de qualidade) que a Escola tinha já implementado há diversos anos, 
o que acabou por acontecer com naturalidade, permitindo, inclusive, uma revisão de todo o 
sistema. 

A Escola dispõe ainda de uma ferramenta de gestão – Balanced Score Card – através da qual 
define a estratégia e objetivos da escola, sob diferentes perspetivas, tendo em vista o sucesso 
dos seus projetos.

A Art’J tem, assim, implementadas diversas metodologias de operacionalização, análise e avaliação, 
não descurando o âmbito preventivo. 

A Escola dispõe no seu sítio de internet de toda a informação respeitante, quer ao processo de
alinhamento com o Quadro EQAVET, quer à prática da garantia da qualidade. Informação geral 
sobre o que é o EQAVET, sobre os resultados da Escola e sobre os documentos orientadores 
podem ser encontrados no menu EQAVET.

O que é o EQAVET?
http://jobra.pt/educacao/cursos-profissionais-com-inscricoes-abertas/o-que-e-o-eqavet/

Documentos
http://jobra.pt/educacao/cursos-profissionais-com-inscricoes-abertas/documentos/

Resultados
http://jobra.pt/resultados/

http://jobra.pt/educacao/cursos-profissionais-com-inscricoes-abertas/o-que-e-o-eqavet/
http://jobra.pt/educacao/cursos-profissionais-com-inscricoes-abertas/documentos/
http://jobra.pt/resultados/
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19.  SELO 
PROTETOR

A promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das crianças constitui um dos pilares 
fundamentais para o desenvolvimento e progresso das comunidades, sendo imperioso continuar 
a adotar medidas para a prevenção dos maus-tratos nas crianças e jovens a nível nacional.  

O projeto SELO PROTETOR constitui-se como um sistema integrado de gestão do risco e 
perigo e representa uma oportunidade de autodiagnóstico e capacitação dirigida à escola com 
Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ) no âmbito da promoção e proteção 
dos Direitos da Criança, de acordo com o previsto no Artigo 7º da Lei de Proteção de Crianças 
e Jovens em Perigo. 

Na ART´J entendemos haver a responsabilidade de deteção precoce de fatores de risco e sinais 
de alarme, bem como de acompanhamento dos casos e sinalização dos mesmos.  

O ensino das artes performativas e do desporto potencia a aproximação entre alunos-docentes 
e entre alunos-alunos. São fatores essenciais para que os próprios alunos sintam a escola como 
o seu porto seguro, o facto de se verificarem muitos tempos em disciplinas técnicas nas quais 
as aulas são individuais ou em grupos pequenos, o número reduzido de alunos por turma na 
maioria dos cursos, o respeito pela individualidade de cada um, a existência de mais de 60% de 
alunos deslocados - passando toda a semana na Branca  - criando laços de afeto e confiança, 
com docentes, não docentes e outros alunos.  

Aqui, na maioria dos casos, sentem o aconchego da confiança e da proteção permitindo-se falar 
de si próprios, contando, muitas vezes, algo que jamais haviam verbalizado no passado.  

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos 
das Crianças e Jovens atribuiu à  ART´J - Escola 
Profissional de Artes Performativas da Jobra o 
SELO PROTETOR para o biénio 2021/2023. 

 

A Equipa Coordenadora do Sistema Integrado de Gestão do Risco e Perigo assume um papel 
de particular importância, garantindo que o Sistema é efetivamente implementado, executado 
e avaliado.  

Esta equipa estará atenta de forma a prevenir eventuais situações de risco e certificar-se-á de 
que é cumprido o plano estratégico de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens. 
Constituir-se-á como o alicerce de um trabalho, de uma prática e de um modo de estar da e na  
escola em que se envolverá toda a comunidade educativa. 

A constituição da equipa foi pensada pela Direção das escolas por forma a que todas estejam 
representadas. São elementos que conhecem bem a dinâmica das escolas e que, pela função 
que exercem ou pela sua formação académica ou características pessoais, são sensíveis a esta 
temática e conseguem, com facilidade, agregar recursos com o objetivo final de promover o 
bem-estar dos nossos alunos e garantir que connosco estão sempre seguros.  

Todo o contexto no âmbito da criação do Sistema de Gestão de Risco/Perigo facilita a deteção 
de situações de risco e perigo dos alunos das escolas. A divulgação do fluxograma no qual está 
bem explicito o procedimento a adotar em caso de suspeita de maus tratos com algum dos 
nossos alunos, é realizada no seio de toda a comunidade educativa, nomeadamente, junto dos 
corpos docente e não docente. 

Neste plano, assume-se que toda a comunidade educativa da Jobra Educação está consciente 
das suas responsabilidades e entende efetivamente que comportamento se deve esperar na 
interação com os alunos das escolas.   

A suspeita de maus tratos deve, de imediato, fazer acionar todos os mecanismos da escola no 
sentido da proteção daquela criança ou jovem que, supostamente, está a ser maltratada.  

Portanto, sempre que é detetada uma situação anómala, a mesma deve ser celeremente 
transmitida ao Diretor Pedagógico da escola. 

Receber o selo protetor significa que a ART´J tem o foco nos direitos dos alunos, criando 
metodologias pró-ativas de promoção desses mesmos direitos. 
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20. PROJETOS 
INTERNACIONAIS E DE 

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento de projetos de internacionalização no triénio 2022-25 consistirá na 
abordagem de três áreas: 

• A oferta de oportunidades de aprendizagem no estrangeiro que sejam promotoras de 
qualidade e de inovação. Os projetos de mobilidade, intercâmbio e formação internacional 
representam uma experiência enriquecedora com mais-valias a nível individual e com um 
retorno efetivo para toda a comunidade escolar. 

• A componente curricular constitui uma outra área em que os alunos da ART’J poderão 
abordar a dimensão europeia e internacional nos conteúdos lecionados, reforçar o domínio 
de línguas estrangeira e das novas tecnologias de informação e comunicação. Competências 
todas elas necessárias para a participação em projetos colaborativos realizados à distância 
com outras escolas sedeadas no estrangeiro. 

• O estabelecimento de parcerias com entidades ligadas ao ensino e à formação na área das 
artes performativas e do desporto para uma cooperação equilibrada e sustentável visando 
o diálogo, a reflexão mútua e a troca de boas práticas, permitindo a inclusão da escola em 
redes europeias e internacionais. 

“Juntos pelas Artes Performativas/Performing Arts All Together” foi primeiro projeto 
internacional da ART’J. Cofinanciado pelo programa Erasmus+, foi implementado nos anos 
letivos de 2020/21 e 2021/22: 30 alunos dos cursos de música, dança e teatro tiveram a 
oportunidade de realizar uma formação em contexto de trabalho no estrangeiro, bem como 8 
docentes que participaram nas respetivas ações de formação. 

Cada um dos cursos profissionais de artes performativas e de desporto tem conferido 
uma dimensão internacional significativa no seio da Art’J, nomeadamente através do 
interesse dos alunos, do corpo docente e não docente pelas aprendizagens oferecidas 
no estrangeiro. A necessidade de abertura alargada da escola à realidade internacional 
é também reflexo de uma tendência geral de internacionalização verificada na área da 
educação e da formação profissional nos últimos anos.

Desde então, já foram aprovados mais dois projetos cofinanciados pelo programa Erasmus+, 
“Projeto Festival Rosa dos Ventos/Wind Rose Festival project” e “Performing All Together 
Now”. Em 2021, a JOBRA obteve Acreditação Erasmus, reforçando a presença da ARTJ no 
ensino artístico europeu. 

Em consequência destes projetos, foram estabelecidas cooperações com sete escolas e quatro 
organizações oriundas de França, Espanha, Itália, Estónia e Finlândia. Estão também a ser 
estabelecidos projetos com universidades dos Países Baixos, França e Bélgica.

Esta visão estratégica é uma resposta aos desafios colocados por um mundo globalizado cada 
vez mais competitivo e, como tal, os projetos de internacionalização contribuem e contribuirão 
para a melhoria na preparação dos alunos como futuros profissionais de alto desempenho 
e cidadãos ativos, não descurando a restante comunidade escolar, nomeadamente, os corpos 
docente e não docente que muito também poderão retirar das possibilidades que os Programas 
oferecem.
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“AGORA NÓS”

RTP 1 - 2018

Vídeo I | Vídeo II

“PRAÇA DE ALEGRIA” 
RTP 1 -  2018

Vídeo I | Vídeo II | Vídeo III

“TELEJORNAL” 
RTP 1 -  2018

Ver aqui

“NOTÍCIAS MAGAZINE”, revista
REPORTAGEM -  2018

Ler aqui

21.  OUTROS 
OLHARES SOBRE A 

ART’J

22. CONCLUSÃO 
A Art’J é uma escola de referência no ensino das artes performativas em 
Portugal. 
A sua especificidade, juntando cinco ofertas formativas no mesmo espaço, 
é uma oportunidade ímpar para qualquer aluno de música, dança, teatro, 
produção e tecnologias da música e desporto. É uma escola que procura a 
máxima personalização no ensino, tendo o seu foco no interesse do aluno 
e alcançando, desta forma, resultados excelentes, como se tem vindo a 
comprovar nos últimos anos no que diz respeito à colocação de alunos no 
ensino superior nacional e internacional (nos primeiros lugares de acesso).

A Art´J coloca no mercado de trabalho profissionais de excelência 
e reconhecido mérito, constituindo-se assim como uma referência 
nacional e internacional nas suas áreas de formação. Pretende-se que este 
documento orientador reflita a ambição de fazer cada vez mais e melhor, 
de ir mais longe a cada ano que passa. Com objetivos bem claros e com 
uma estrutura preparada para os prosseguir com sucesso, a Art’J conta 
com toda a comunidade educativa para cumprir os seus desígnios de 
proporcionar ensino competente e com a máxima qualidade.

www.facebook.com/jobraedu/videos/1641133232599914/?t=46
http://www.facebook.com/jobraedu/videos/1641114325935138/?t=1
http://www.facebook.com/jobraedu/videos/1641161152597122/?t=39
http://www.facebook.com/jobraedu/videos/1641157705930800/?t=1
http://www.facebook.com/jobraedu/videos/1641152302598007/?t=1
http://www.rtp.pt/noticias/pais/escola-ao-estilo-fame-leva-musica-a-uma-pequena-vila-portuguesa_v1093926
http://www.noticiasmagazine.pt/2018/escola-tipo-fame-pos-pequena-vila-portuguesa-no-mapa-mundo-das-artes/historias/218496/
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