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Introdução
O Projeto Educativo (PE) é o documento que consagra a orientação educativa da
escola elaborado e aprovado pelos órgãos competentes de administração e de gestão da
Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi (AMBALT) de acordo com o artigo 37.º, do
Decreto-Lei n.º 152/2013, que aprova o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de
nível não superior. No PE explicam-se os princípios, os valores, as metas e as estratégias
segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa e vigorará durante o
triénio 2016/2019.
Pretende ser, a par com outros documentos, um instrumento orientador e de
referência que obedece a uma lógica de integração e articulação, tendo em vista a
coerência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado.
Tal definição faz do PE um documento fundamental e estruturante com o objetivo
de clarificar e comunicar a missão e as metas da AMBALT no quadro da sua autonomia
pedagógica (regulada pelo artigo 37.º, do Decreto-Lei n.º 152/2013) nos domínios da
organização e funcionamento pedagógicos, designadamente da oferta formativa, da
gestão de currículos, programas e atividades educativas, da avaliação, orientação e
acompanhamento dos alunos, constituição de turmas, gestão dos espaços e tempos
escolares e da gestão do pessoal.
A construção do presente PE foi orientada por princípios de responsabilização dos
vários intervenientes na vida escolar, tendo-se procurado que o seu plano de ação se
adequasse às características e aos recursos da AMBALT, bem como às solicitações e aos
apoios da comunidade em que se insere. Neste sentido, o PE pretende apontar objetivos
e metas, vislumbrando caminhos para melhorar a gestão e o funcionamento das
diferentes valências, com vista à melhoria da qualidade do ensino a prestar.
Assim, para a sua elaboração foram considerados os seguintes elementos: a
avaliação do PE (2013/2016) que agora findou; a avaliação do Projeto Curricular 2015/16,
os resultados escolares do ano letivo 2015/2016; a avaliação do Plano Anual de
Atividades; bem como o necessário suporte legislativo que consigna o PE.
Do PE consta a identificação da escola, a Gestão Administrativa e Pedagógica, a
caraterização da comunidade escolar, a construção, acompanhamento, avaliação e
divulgação do PE.
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Em suma, o PE da AMBALT pretende criar uma escola capaz de promover
aprendizagens de qualidade, promovendo o Sucesso Educativo.
É neste âmbito que construímos este projeto esperando com ele concretizar a
ideologia pela qual nos guiamos e promovendo o sucesso de todos os alunos, assim
como, a realização profissional de todos os que constroem esta comunidade educativa.
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1.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

1.1 Dados Institucionais
ESCOLA: Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi
Morada: Rua Acácio Barradas, 2900-197 Setúbal
Telefone: 265 522 563
Telemóvel: 925990107
Email Direção: direcao@academialuisatodi.pt
Email Direção Artístico-Pedagógica: direcaoartisticopedagogica@academialuisatodi.pt
Email Secretaria: secretaria@academialuisatodi.pt
Site: www.academialuisatodi.com
Facebook: www.facebook.com/academialuisatodi
1.2 Meio Envolvente
A AMBALT é uma associação sem fins lucrativos que se insere na rede de
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, no âmbito do ensino artístico
especializado da música. Geograficamente, localiza-se no centro histórico de Setúbal, na
União das Freguesias de Setúbal, pertencente ao concelho e distrito de Setúbal.
A freguesia onde se insere tem uma área territorial de 36,76 km2 e um número de
habitantes de cerca de 38.098, resulta da junção das freguesias de Santa Maria da Graça,
São Julião e Nossa Senhora da Anunciada, a União das Freguesias de Setúbal, reunindo as
áreas do concelho há mais tempo habitadas e grande parte do centro histórico da cidade,
com vestígios pré-romanos e romanos, sobretudo ligados à salga de peixe.
Devido à crescente importância da cidade, muitas construções foram erigidas entre os
séculos XIV e XVI, como a Torre do Outão, em 1390, para proteção do porto, os conventos
de S. Francisco, em 1410, e de Jesus, em 1490, e, cerca de cem anos mais tarde, a
Fortaleza de S. Filipe.
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Após o estabelecimento da Ordem de Santiago nas vizinhas povoações de Alcácer do Sal e
Palmela, no século XIII, Setúbal foi repovoada, progressivamente, pela zona baixa que se
estende até Troino, contribuindo para o desenvolvimento de atividades ligadas à pesca,
exploração e comércio de sal.
A indústria conserveira trouxe, entre meados do século XIX e início do século XX, grande
empregabilidade à população da cidade, em resultado do crescimento do número de
fábricas de conserva de peixe.
Durante centenas de anos, praticamente até 1960, a zona urbana terminava onde hoje se
encontra o Estádio do Bonfim, começando, então, a área rural.
Com o desenvolvimento urbanístico a partir dessa década, os bairros do Liceu, de
Vanicelos, do Montalvão, das Amoreiras e do Ferro de Engomar foram ampliando a área
habitacional.
Nesta união de freguesias é possível visitar vários locais de interesse turístico e cultural,
como o Fórum Municipal Luísa Todi, a Casa da Cultura, a Casa da Baía, a Igreja de Santa
Maria (também conhecida por Sé de Setúbal), o Mercado do Livramento, o Parque
Urbano de Albarquel, a Casa Bocage, o Parque do Bonfim e a Casa do Corpo Santo.
É também na União das Freguesias de Setúbal que se encontram os Paços do Concelho.

Está próxima das escolas de ensino básico e secundário, facilitando a mobilidade
entre escolas parceiras, destacando-se o protocolo com a Escola Secundária de Bocage.
A AMBALT destaca-se como sendo a única no Distrito de Setúbal a proporcionar o
regime de ensino integrado no ensino vocacional de Música. A AMBALT acolhe, por
conseguinte, uma população escolar vasta e heterogénea.
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1.3 Resumo Histórico
A AMBALT é uma associação de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, fundada em
1961.
Direcionada para a descoberta da música, inicia desde o setor Pré-Escolar uma
Educação Musical com vista à formação de futuros profissionais, crente de estar a
colaborar na constituição de uma geração educada no gosto por manifestações artísticas.
Ministra hoje a nível oficial 10 cursos com um total de cerca 220 alunos e 29
professores, distribuídos pelos Ensinos Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e
Cursos Vocacionais de Música.
Ao abrigo do Decreto-lei 152/13 e legislação complementar e consequente
protocolo com o Ministério da Educação, a AMBALT permite a frequência gratuita nos
Cursos Vocacionais de Música aos alunos que frequentam estes cursos em regime
Integrado e Articulado. Os alunos que frequentam os cursos de Iniciação e Básico e
Secundário em regime Supletivo são comparticipados pelo Ministério da Educação nos
termos da portaria 224-A/2015, de 29 de julho.
Como Agente Cultural realiza frequentemente concertos e outras iniciativas dos
quais se destacam as quatro primeiras edições do Concurso Nacional de Canto Luísa Todi,
as Comemorações dos 50 anos de carreira do Mestre Lima de Freitas, a fundação da
Orquestra Orff de Setúbal cujo lançamento do cd "Extranho" se realizou em Junho de
2007 num concerto em direto para a Antena 2, da RDP, a participação nas seis edições do
Festival de Música de Setúbal, a realização de inúmeros intercâmbios com escolas do
ensino especializado de música, destacando-se os treze anos de Intercâmbios de
Guitarras com a Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo.
Em 1979 foi reconhecida como Instituição de Utilidade Pública Coletiva nos
termos do Decreto-lei Nº 460/77.
Pelo trabalho realizado foram-lhe atribuídas as Medalhas de Honra da Cidade de
Setúbal nos anos de 1985 e 2003.
Deve o seu nome a Luísa Rosa de Aguiar Todi, cantora lírica, nascida no dia 9 de
janeiro de 1753 num prédio situado na Rua da Brasileira na freguesia de Nossa Senhora
da Anunciada, em Setúbal.
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A AMBALT é frequentada por alunos de diversos extratos sociais, oriundos da
cidade e do concelho de Setúbal.

10

2.

Gestão Administrativa e Pedagógica

2.1 Órgãos de gestão administrativa e pedagógica
São órgãos de gestão administrativa da AMBALT a Assembleia Geral, a Direção e o
Conselho Fiscal. A Direção Artístico-Pedagógica é o órgão que assegura a gestão
pedagógica da escola.
As competências destes órgãos estão consignadas no Regulamento Interno e
transcritas neste documento.
Anexo I (Organograma da AMBALT)
2.1.1 Direção
É o órgão executivo em matéria administrativa e financeira da escola. Os membros
da Direção definem a estratégia geral da AMBALT. A Direção encontra-se organizada
mediante um plano de ação a desenvolver em sete áreas: Área Financeira; Área
Comunicação, Publicidade e Marketing; Área Fornecedores; Área Pessoal Não docente;
Área Equipamentos/ Infra-estruturas / Obras; Parcerias; Projetos e Concursos.
2.1.1.1 Competências da Direção
1.

Representar a AMBALT em juízo ou fora dele.

2.

Administrar a AMBALT, executar as decisões da Assembleia Geral,

contratar e gerir pessoal docente e não docente e zelar pelo rigoroso
cumprimento da Lei, dos Estatutos e do Regulamento Interno.
3.

Decidir sobre a admissão de Sócios Efetivos, assim como a sua

demissão, nos termos estatutários.
4.

Elaborar, aprovar e fazer cumprir o Regulamento Interno.

5.

Deferir ou indeferir a participação, em atividades da escola, de

qualquer elemento que ponha em causa o bom nome da Instituição.
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6.

Determinar a cedência das salas da AMBALT.

7.

Elaborar o relatório do exercício relativo ao ano findo.

8.

Solicitar pareceres à Direção Artístico-Pedagógica, devendo

obrigatoriamente consultá-la sempre que estejam em causa alterações ou
inovações de atividades que envolvam aspetos de caráter artístico, cultural,
pedagógico ou docente.
9.

Nomear ou demitir os membros da Direção Artístico-Pedagógica.

(Diretor Pedagógica do Pré-Escolar, Diretor Pedagógico do Primeiro Ciclo, Diretor
Pedagógico do Segundo Ciclo, Diretor Pedagógico do Ensino Vocacional da Música
e o Diretor Artístico)
10.

Zelar pelo bom funcionamento dos serviços administrativos e da

contabilidade.
11.

Aplicar os critérios definidos por Lei na definição das verbas

concedidas pelo Estado.
12.

Elaborar o orçamento anual.

13.

Propor as tabelas de mensalidades a praticar.

2.1.2 Direção Artístico-Pedagógica
A Direção Artístico-Pedagógica é constituída, a convite da Direção, pelo Diretor
Pedagógico do Ensino Vocacional da Música (convoca e preside as reuniões da Direção
Artístico-Pedagógica), o Diretor Pedagógico da Educação Pré - Escolar, o Diretor
Pedagógico do 1º Ciclo, o Diretor Pedagógico do 2º Ciclo do Ensino Básico e pelo Diretor
Artístico. É homologada pelo Ministério da Educação sobre proposta da AMBALT.
2.1.2.1 Competências da Direção Artístico-Pedagógica
1.

Elaborar o Regulamento Interno e o PE conjuntamente com os

restantes intervenientes no processo educativo da escola.
2.

Elaborar o Plano Anual de Atividades.

3.

Planificar e superintender as atividades curriculares e culturais.

4.

Zelar pela qualidade de ensino.
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5.

Zelar pela educação e disciplina dos alunos.

6.

Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação

escolar e vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos.
7.

Aprovar os Critérios de Avaliação propostos para os diferentes

níveis de ensino.
8.

Aprovar o regulamento da Prova de Aptidão Artística.

9.

Definir os princípios gerais nos domínios da articulação e

diversificação curricular e não curricular.
10.

Propor e apoiar o desenvolvimento de experiências de inovação

pedagógica e de formação.
11.

Aprovar todas as iniciativas propostas pelos membros da

Comunidade Educativa e que considere de interesse.
12.

Aprovar os manuais escolares propostos.

13.

Incentivar e apoiar iniciativas válidas de índole formativa e cultural.

14.

Definir os critérios para a elaboração de horários.

15.

Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não

docente.
16.

Representar a Escola junto do Ministério da Educação e Ciência em

todos os assuntos de natureza artístico-pedagógica.
17.

Promover o cumprimento dos planos e programas de estudo.

18.

Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano

de formação e de atualização do pessoal docente e não docente.
19.

Eleger os três elementos da Comissão de Avaliação do desempenho

de docentes de acordo com o Contrato Coletivo de Trabalho.
20.

Orientar a atividade pedagógica da escola.

21.

Orientar a atividade artística da escola.
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3. CARATERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR
3.1 Caraterização do Espaço Físico
Sala 11 A
Sala 11 B
Receção
Hall de entrada
Secretaria
Direção
Sala de Refeições
Sala de 2º Ciclo
Sala de 2º Ciclo
Piso 0

Sala de Exp. Artísticas
Sala de Formação Musical/Inglês
Despensa
Hall
Ginásio
Espaço aberto
Despensa
Balneários
W.C.
W.C.
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Sala 3/4 anos
Sala 4/5 anos
Refeitório

Piso 1

Hall
Sala heterogénea
Berçário
Sala Polivalente
Exterior
Sala 1º Ciclo

Sala de Música
Sala de Música
Sala de Música

Piso 1

Sala de Música/Biblioteca
Sala 1º Ciclo
Sala 1º Ciclo
Sala 1º Ciclo
Sala 1º Ciclo
Corredor
W.C.
W.C.
Arrecadação
Corredor
Corredor

15

3.2 Caraterização dos recursos humanos
Pessoal Docente
3 Educadoras de Infância
4 Professores do 1º Ciclo Ensino Básico
5 Professores do 2º Ciclo do Ensino Básico
15 Professores de Música
2 Professor de Apoio / Educação especial (em funções cumulativas)
4 Professores coadjuvantes (Iniciação Musical, Inglês, Expressão Plástica,
Expressão Física Motora/Motricidade Infantil) comuns à Educação Pré - escolar, 1º e 2º
Ciclos do Ensino Básico
Pessoal Não Docente
7 Auxiliares de Ação Educativa
1 Motorista (em funções cumulativas)
2 Funcionários Administrativos
Ano letivo

Pessoal Docente

2016/17

36

Pessoal Não docente
14

Alunos
Educação Pré - Escolar – 32 alunos
1º Ciclo do Ensino Básico – 65 alunos
2º Ciclo do Ensino Básico – 46 alunos
Cursos de Música: - 176 alunos
Pré-Iniciações - 10
Iniciações – 64
2.º Ciclo do Ensino Básico em Regime Integrado – 46
3.º Ciclo do Ensino Básico em Regime Articulado – 47
16

Ensino Secundário em Regime Supletivo - 8
Ensino Secundário em Regime Articulado - 1
3.3 Oferta Educativa
A AMBALT abrange os seguintes níveis de ensino:
- Educação Pré – Escolar;
- 1º Ciclo do Ensino Básico;
- 2º Ciclo do Ensino Básico em regime Integrado;
- Ensino Vocacional de Música:
§

1º Ciclo em Iniciação;

§

2º Ciclo do Ensino Básico em regime Integrado;

§

3º Ciclo do Ensino Básico em regimes Articulado e Supletivo;

§

Ensino Secundário em regimes Articulado e Supletivo.

- Regime livre (Pró-Música) em todos os ciclos de ensino.
Atividades enriquecedoras de Currículo:
1.

Natação

2.

Coro Infantil

3.

Grupo de Percussão Indeterminada - Ribombando

4.

Dança Criativa (Pré - Escolar e 1º Ciclo)

5.

Robótica (4º, 5º e 6º anos do Ensino Básico)

6.

Prolongamento de horário para o 2º Ciclo
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3.3.1 Desenho curricular da Educação Pré-escolar
Áreas Curriculares

Total da carga horária

Ø Formação Pessoal e Social
Ø Expressão e Comunicação:
§ Domínio da Educação Motora
§ Domínio da Educação Artística
§

Subdomínio da Artes Visuais

§

Subdomínio da Dramatização

§

Subdomínio da Música

§

Subdomínio da Dança

25 horas

§ Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
§ Domínio da Matemática
Ø Conhecimento do Mundo
Atividades de enriquecimento
Inglês
Pré-Orquestra

Carga horária (minutos)
30/45
45

*Iniciação ao instrumento (piano, violino, violoncelo, guitarra,
saxofone, flauta e bateria)

30

*Informática

45

*Natação

45

*Dança Criativa

45

*Atividades facultativas
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3.3.1.1 Fundamentação do Desenho Curricular do Pré-escolar
Estando o pré-escolar reconhecido como “primeira etapa da educação básica no
processo de educação ao longo da vida” cabe-lhe proporcionar às crianças que
frequentam a AMBALT, condições favoráveis para o seu sucesso escolar.
Assim, trabalham com base nas Orientações Curriculares para a Educação Préescolar e desta forma as áreas de conteúdo aqui apresentadas são aquelas que o
Ministério de Educação propõe para o trabalho com crianças dos 3 aos 6 anos de idade.
Não é possível, pelas características das crianças desta faixa etária, definir
aprendizagens a realizar em cada área nem um período de tempo fixo para as trabalhar
mas todas elas são abordadas de uma forma globalizante e integrada tendo em conta
alguns fatores como: as características do grupo de crianças, o ritmo de aprendizagem, o
interesse das crianças, entre outros.
Uma vez que nesta se instituição trabalha com um grupo homogéneo e um grupo
heterogéneo seja, um grupo de crianças com 3 anos e um grupo de crianças com 4 e 5
anos, consideramos importante salientar que se abordam as áreas de conteúdo de forma
diferente em cada grupo.
No grupo de 3 anos é dado maior ênfase às áreas da Formação Pessoal e Social e das
Expressões e Comunicação, uma vez que as características desta faixa etária levam a
desenvolver nas crianças competências sociais e de comunicação, pois é nesta fase de
desenvolvimento que as crianças treinam estas as competências sociais e adquirem maior
vocabulário e mais autonomia na expressão, embora todas as outras áreas sejam
abordadas.
No grupo de 4 anos é dado maior enfase à área das Expressões e Comunicação como
consolidação e desenvolvimento das aprendizagens já realizadas. Começa-se também a
alargar os horizontes e a descobrir mais abordando mais a área do Conhecimento do
Mundo, apesar de serem trabalhadas todas as áreas.
No grupo de 5 anos, pelo facto de ser um grupo com crianças que vão transitar para o 1º
ciclo, dá-se maior ênfase às áreas do Conhecimento do Mundo e das Expressões e
Comunicação, especialmente ao Domínio da Matemática e da Linguagem Oral e
Abordagem à Escrita mas não deixando de trabalhar as outras áreas.
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3.3.2 Desenho Curricular do Primeiro Ciclo

Componentes do Currículo – 1.º 2 .º anos de escolaridade
- Português
- Matemática
- Estudo do Meio
- Educação artística
-Educação Física
-Inglês
-Música Tradicional
- Apoio ao Estudo
- Oferta Complementar
Total 25 horas
Atividades de Enriquecimento Curricular

Componentes do Currículo – 2 .º ano de escolaridade
- Português
- Matemática
- Estudo do Meio
- Expressões (Artísticas e Físico-Motoras)
- Apoio ao Estudo
- Oferta Complementar
Total 25 horas

Atividades de Enriquecimento Curricular
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Componentes do Currículo – 3.º e 4.º anos de escolaridade
- Português
- Matemática
- Estudo do Meio
- Expressões (Artísticas e Físico-Motoras)
- Apoio ao Estudo
- Oferta Complementar
- Inglês
Total 27 horas
Atividades de Enriquecimento Curricular

Atividades de enriquecimento

Carga horária (minutos)

Iniciação Musical*

45

Classe de Conjunto*

45

Iniciação ao instrumento (flauta transversal, piano,

45 (dois alunos)

guitarra, violino, violoncelo, saxofone e bateria) *

Sala de Estudo

45 ou 45+45
45

Inglês

Natação*
Coro Infantil*
Dança Criativa*
Robótica*

90 (45 + 45): 2º ano

45
45
45
45

*Atividades facultativas
3.3.2.1 Fundamentação do Desenho Curricular do Primeiro Ciclo
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A organização do primeiro ciclo implica que o desenvolvimento da educação
escolar, ao longo das idades abrangidas, constitua uma oportunidade para que os alunos
realizem experiências de aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, integradas
socializadoras garantindo, efetivamente, o direito ao sucesso escolar de cada aluno.
Todos os princípios anteriores, requerem, da parte dos professores, a
consideração de um conjunto de valores profissionais que mobilizem estratégias e
atitudes consequentes. Distinguindo, de entre outras, o respeito pelas diferenças
individuais e pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno; a valorização das experiências
escolares e não escolares anteriores; a consideração pelos interesses e necessidades
individuais; o estímulo às interações e às trocas de experiências e saberes; a valorização
das aquisições e das produções dos alunos; a criação, enfim, de um clima favorável à
socialização.
No que respeita à estrutura curricular do 1º ciclo, tendo como ponto de partida o
desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo que caraterizam os alunos neste nível etário,
projetamos, além do progressivo domínio de instrumentos básicos de comunicação e
compreensão (leitura, escrita e cálculo), a iniciação em diferentes formas de expressão
(nomeadamente verbal, motora, plástica, dramática e musical) e uma primeira
abordagem do meio natural e social.
A componente de apoio ao estudo tem por objetivo apoiar os alunos na criação de
métodos de estudo e de trabalho visando prioritariamente o reforço nas disciplinas de
Português e Matemática.
No que respeita à Oferta Complementar e de modo a articular saberes e
aprendizagens visará essencialmente atividades em articulação que promovam de forma
transversal a educação para a cidadania, áreas artísticas, culturais e componentes de
trabalho com as tecnologias de informação e comunicação.
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3.3.3

Desenho Curricular do Segundo Ciclo em Regime Integrado

Componentes do currículo

5º ano

Áreas disciplinares
Línguas e Estudos Sociais……………

12

Português

5

Inglês

3

História e Geografia de Portugal

3

Formação Cívica
Matemáticas e Ciências………………

1
8

Matemática

5

Ciências
Educação Artística e Tecnológica……

3
2

Educação Visual
Formação Vocacional………………...

2
9

Instrumento

2*

Formação Musical

2

Classe de Conjunto

2

Oficina de Música

2

Oferta (formação Musical)
Educação Física……………………….
Oferta Complementar………………..

1
3
2

Oficina Criativa

2
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*Por opção de escola, a disciplina de instrumento é ministrada individualmente, em aulas
de 45 minutos por aluno - Alínea b) do número 7 do Artigo 9º da Portaria 225/2012 de 30
de julho.

Componentes do currículo

6º ano

Áreas disciplinares
Línguas e Estudos Sociais……………

12

Português

6

Inglês

3

História e Geografia de Portugal
Matemáticas e Ciências………………

3
9

Matemática

6

Ciências
Educação Artística e Tecnológica……

3
2

Educação Visual

2

Formação Vocacional………………...

7

Instrumento

2*

Formação Musical

3

Classe de Conjunto
Educação Física……………………….
Oferta Complementar………………..

2
3
3

Educação para a Cidadania

1

Oficina Criativa

2

*Por opção de escola, a disciplina de instrumento é ministrada individualmente, em aulas
de 45 minutos por aluno - Alínea b) do número 7 do Artigo 9º da Portaria 225/2012 de 30
de julho.
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Opções

5º ano

6º ano

Coro infantil

1

1

Robótica

1

1

Ribombando

1

1

Prolongamento de Horário

9

9

3.3.3.1 Fundamentação do Desenho Curricular do Segundo Ciclo.
A organização do segundo ciclo privilegia todo o desenvolvimento anteriormente
alcançado pelo aluno no 1º Ciclo, continuando a dar-se grande importância a experiências
de aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, integradas e socializadoras e
garantindo, efetivamente, o direito ao sucesso escolar de cada aluno.
À semelhança do que acontece no 1º Ciclo, continua-se a privilegiar:
•

o respeito pelas diferenças individuais e pelo ritmo de aprendizagem de cada
aluno;

•

a valorização das experiências escolares e não escolares anteriores;

•

a consideração pelos interesses e necessidades individuais;

•

o estímulo às interações e às trocas de experiências e saberes;

•

a valorização das aquisições e das produções dos alunos;

•

a criação de um clima favorável à socialização.

No entanto, no 2º Ciclo, o aluno inicia o Curso Básico de Música, onde as áreas
disciplinares e disciplinas de formação geral que visam contribuir para a construção da
identidade pessoal, social e cultural dos alunos, se aliam às áreas disciplinares e
disciplinas de formação vocacional.
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Desta forma, ao iniciar o curso de música no 2º Ciclo, o aluno inicia um novo percurso
onde a música será usada como elemento potencial significativo no processo pedagógico,
possibilitando a contextualização, o respeito, a sensibilidade, a troca de experiências, os
conhecimentos mais dinâmicos e novas vivências.
Por acreditarmos que há outros valores essenciais na formação dos nossos alunos, a
escola oferece complementarmente, duas áreas distintas:
A Educação para a Cidadania: Cidadania e desenvolvimento
Porque cada vez mais a atitude e o comportamento de estar em sociedade devem ter
como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da
democracia e da justiça social, constituindo um processo participado, individual e
coletivo, que apele à reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela
sociedade. Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para
a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os
seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático,
pluralista, crítico e criativo.
A Oficina Criativa
Porque, cada vez mais, há competências transversais que devem ser desenvolvidas, os
alunos são levados a desenvolver operações essenciais para aquisição do saber, gerando
uma transformação qualitativa e quantitativa no seu desenvolvimento, tanto na parte
cognitiva quanto social.
É Oficina porque se constrói todo o conhecimento, através de projectos artísticos com
vista à colocação dos saberes e das aprendizagens em acção, em articulação com
diferentes saberes e competências, de modo a fomentar as práticas artísticas no interior
da escola e na comunidade.
É Criativa porque se pretende alargar e promover a curiosidade, a imaginação e a
criatividade num quadro de referências artísticas e culturais, valorizando sobretudo o
trabalho musical através da realização, produção e participação em projetos artísticos.
Estas novas vivências do aluno no 2º Ciclo visam promover o equilíbrio, facilitar a
concentração, o desenvolvimento do raciocínio e da criatividade, contribuindo de forma
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significativa para o seu desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, linguístico e
psicomotor.
Este curso iniciado pelo aluno no 2º Ciclo funciona em Regime Integrado, pelo que todas
as disciplinas são frequentadas na própria escola.
Opções:
•

Coro infantil

•

Robótica

•

Prolongamento de Horário
3.3.3.2 Transversal: A educação especial

A educação especial exerce as suas funções junto das crianças do ensino pré-escolar e
básico com necessidades educativas especiais, decorrentes quer de deficiências físicas e
sensoriais (auditivas, visuais e motoras), emocionais e intelectuais, quer de dificuldades
de

aprendizagem

e

comunicação.

Entre

outros

objectivos,

pretende-se

o

desenvolvimento das potencialidades físicas e inteletuais das crianças e ajudar na
aquisição da sua estabilidade emocional, desenvolvendo as suas possibilidades de
comunicação.

3.3.4 Desenho Curricular do Ensino Vocacional
3.3.4.1 Curso Vocacional – Ensino Básico 3.º Ciclo
3.3.4.1.1 Regime Articulado
COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

Formação Vocacional

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL (minutos)
7º ANO

8º ANO

9º ANO

Formação Musical

135

135

135

Instrumento

90*

90*

90*

Classes de Conjunto

90

90

90

TOTAL

315

315

315
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*Por opção de escola, a disciplina de instrumento é ministrada individualmente, em aulas de 45
minutos por aluno - Alínea b) do número 7 do Artigo 9º da Portaria 225/2012 de 30 de julho.

3.3.4.1.2 Regime Supletivo

COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

DISCIPLINAS

Formação Vocacional

CARGA HORÁRIA SEMANAL (minutos)
7º ANO

8º ANO

9º ANO

Formação Musical

135

135

135

Instrumento

90*

90*

90*

Classes de Conjunto

90

90

90

TOTAL

315

315

315

*Por opção de escola, a disciplina de instrumento é ministrada individualmente, em aulas de 45
minutos por aluno - Alínea b) do número 7 do Artigo 9º da Portaria 225/2012 de 30 de julho.

3.3.4.2

Cursos Vocacionais – Ensino Secundário

3.3.4.2.1 Regime Articulado

COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

Científica

Técnica-Artística

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL (minutos)
10º ANO

11º ANO

12º ANO

História da Cultura e das Artes

135

135

135

Formação Musical

90

90

90

Análise e Técnicas de Composição

135

135

135

TOTAL

360

360

360

Instrumento

90

90

90

Classes de Conjunto

135

135

135

-

45

45

225

270

270

Baixo Contínuo
TOTAL

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua
estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino
secundário. No caso de o aluno iniciar uma segunda língua, tomando em conta as

28

disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I
como disciplina facultativa, com a aceitação expressa do acréscimo da carga horária.
b) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de oferta
facultativa, em qualquer das componentes de formação, com uma carga horária até 2 blocos
letivos, ou com a carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de duas disciplinas, não
podendo ser ultrapassado o número máximo de disciplinas permitido na matriz dos cursos
artísticos especializados. Caso as escolas não pretendam lecionar nenhuma disciplina de
Oferta Complementar, poderão lecionar duas disciplinas de opção, nos termos em que as
mesmas ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas coletivas das componentes de
formação científica ou técnica-artística.
c) Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o
aluno frequentará a disciplina de Instrumento, Educação Vocal ou Composição. Em Educação
Vocal a carga horária semanal pode, por questões pedagógicas ou de gestão de horários, ser
repartida igualmente entre os alunos. Caso o não seja, metade da carga horária desta
disciplina poderá ser transferida para a lecionação da disciplina de Instrumento de Tecla.
d) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto:
Coro, Música de Câmara, Orquestra.
e) O aluno está apenas obrigado a frequentar, nos 11º e 12º anos, uma das
disciplinas. Excetua-se a ressalva constante na alínea b).

3.3.4.2.2

COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

Científica

Técnica-Artística

Regime Supletivo

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL (minutos)
10º ANO

11º ANO

12º ANO

História da Cultura e das Artes

135

135

135

Formação Musical

90

90

90

Análise e Técnicas de Composição

135

135

135

TOTAL

360

360

360

Instrumento

90*

90*

90*

Classes de Conjunto

135

135

135

-

45

45

225

270

270

Baixo Contínuo
TOTAL
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*Por opção de escola, a disciplina de instrumento é ministrada individualmente, em aulas de 45
minutos por aluno - Alínea b) do número 3 do Artigo 17º da Portaria 243-B/2012 de 13 de agosto.

3.3.4.3 Fundamentação do Desenho Curricular do Ensino Vocacional
O Desenho Curricular obedece à legislação em vigor, nomeadamente:
Ensino Básico- Regime Articulado e Supletivo - Portaria 225/2012 de 30 de julho.
A opção da Escola na distribuição da carga horária assenta na valorização da
disciplina de Formação Musical, encontrando-se esta opção consignada na Portaria
225/2012 de 30 de julho.
Ensino Secundário – Articulado e Supletivo – Portaria 243-B/2012 de 13 de agosto

3.3.4.4 Cursos Vocacionais

Variantes das disciplinas de Classe de Conjunto

Tempos

Orff - 1º ciclo
Orff - 2º ciclo

2

Ensemble de Cordas Juvenil - 3º ciclo

2

Ensemble de Guitarras Juvenil - 3º ciclo

2

Ensemble de Saxofones - 3º ciclo

2

Ensemble Atípico - Secundário

3

Variantes das disciplinas de Classe de Conjunto

Tempos

Pré-Orquestra - Pré-Escolar
Coro Infantil - 1º e 2º ciclos

1

Ensemble de Cordas Infantil - Pré-Escolar e 1º ciclo

2

Ensemble de Guitarras - 2º Ciclo

1

RiBombando - 1º, 2º e 3º ciclos

1

30

Variantes das disciplinas de Instrumento
Saxofone
Guitarra
Violino
Flauta Transversal
Piano
Bateria
Violoncelo

3.4 Projetos
3.4.1 Ribombando
Este é um projeto de percussão que incide na promoção e valorização da música
tradicional portuguesa, numa escola que prima em educar na formação de músicos e no
gosto pelas diversas manifestações artísticas.
Em 2002 a AMBALT adquiriu instrumentos de percussão tradicionais portugueses,
nomeadamente bombos e caixas, por valorizar as tradições na formação/educação de
crianças e jovens. Desde então até julho de 2015 usou-os no âmbito das Classes de
Conjunto, como complemento à formação dos alunos de ensino artístico.
Iniciou-se em 2016 o Ribombando como Projeto de escola destinado a alunos do
1º e 2º ciclos.
3.4.2 Pré-Orquestra
A Pré Orquestra tem como objetivo a dinamização de uma Orquestra onde os
participantes desenvolvem diversas competências musicais e sociais através de canções e
prática instrumental de conjunto, consolidando também, desta forma, as competências
descritas no Currículo Educacional do Ensino Pré-escolar.
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3.4.3 Atelier de Música
Projeto de divulgação, desenvolvimento e adaptação instrumental para os
alunos dos 4/5 anos e do 1º ano do 1º ciclo.
A escolha do instrumento é sempre difícil e muitas vezes tem como base uma
escolha do Encarregado de Educação e não do aluno. Assim a AMBALT propõe-se
promover momentos onde os alunos tenham contacto efetivo com todos os
instrumentos, experimentando, tocando e desenvolvendo o gosto por um
instrumento ou naipe instrumental.

3.4.4

Projeto da Flexibilidade

A nossa escola integra o ensino Pré-escolar, o 1º Ciclo do Ensino Regular e o 2º Ciclo do
Ensino Integrado de música. Além disso, a música estende-se ao 3º Ciclo e Secundário,
com opção do ensino articulado ou supletivo.
No âmbito do projecto da flexibilidade curricular, e tendo como centro da decisão a
melhoria das aprendizagens dos nossos alunos e a valorização da nossa área de
intervenção enquanto escola no domínio artístico, queremos reforçar a nossa intervenção
através da adoção de novas medidas e estratégias. Valorizaremos as expressões artísticas,
com maior preponderância na área da Música, a par da valorização dos elementos
integrantes da formação humana, tentando proporcionar aos nossos alunos a aquisição
de competências diversas que ultrapassarão o saber cognitivo, até agora predominante
nos currículos escolares. O nosso projeto assenta na ideia de que a Arte é indispensável
no desenvolvimento pessoal, social e cultural, e é forma de saber, de estar, de comunicar
e de aprender.
Mais especificamente, a música funciona como o elemento sempre presente, transversal
e unificador da nossa escola e do nosso trabalho, permitindo-nos ter uma identidade
própria e muito especial. Além disso, o trabalho pedagógico entre ciclos, níveis de ensino
e a música será planificado de forma a que os professores articulem entre si todo o
trabalho realizado.
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Ao nível dos princípios orientadores, a nossa escola pretende proporcionar desafios
pessoais e coletivos que contribuam para a identidade de cada indivíduo e do grupo,
valorizando as tradições culturais, bem como o realçar de aprendizagens significativas.

3.5 Protocolos / Parcerias
A AMBALT, enquanto espaço de educação e de cultura aberto à comunidade,
privilegia uma relação estreita com instituições e organismos que se traduzem em
potencialidades educacionais, culturais e/ou profissionais para toda a comunidade
escolar, mas em particular para os alunos. As parcerias e os protocolos estabelecidos são
os seguintes:
3.5.1 Escolas:

•

Escola Secundária de Bocage;

•

Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo;

•

Academia de Música de Santa Cecília;

•

Conservatório Regional de Setúbal;

•

Academia de Dança Contemporânea de Setúbal;
3.5.2 Entidades / Instituições Locais

• Ministério da Educação
• ANQEP
• Câmara Municipal de Setúbal;
• União das Freguesias de Setúbal;
• Festival de Música de Setúbal;
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• Fórum Municipal Luísa Todi;
• Casa da Cultura;
• Casa da Baía;
• Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP);
• Visteon;
• Centro Hospitalar de Setúbal;
• Ordem de Advogados – Delegação de Setúbal;
• Sapec;
• Edugep;
• SchoolHouse;
• Centro de Apoio ao Sem Abrigo – Casa;
• Multiópticas Pita
• Dentibus
• Ordem dos Arquitetos
• Cáritas
É membro da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo
(AEEP)

4. Construção do PE
4.1 Missão
É nossa convicção que o Homem viverá tanto mais feliz quanto mais cedo
aprender a viver com a Arte.
Todas as formas de Arte, pela sua carga emocional, influenciam as crianças numa
fase muito precoce do seu desenvolvimento.
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É através de várias formas de expressão artística que a criança começa a exprimir
os seus sentimentos e a partilhar a sua vivência diária.
Se a criança beneficiar de um desenvolvimento adequado das suas capacidades
artísticas, tanto a música em particular como todas as outras expressões de Arte em
geral, se tornam necessidades quotidianas e irão proporcionar um desenvolvimento
pessoal e humano mais harmonioso.
Compete-nos a todos, pais, encarregados de educação e pedagogos, dar às nossas
crianças a oportunidade de se exprimirem criativamente, tornando assim possível o
desenvolvimento sistemático de todas as suas capacidades, assimilando simultaneamente
o conteúdo da Arte, com a finalidade de adaptação à sociedade.
A AMBALT sente-se com a responsabilidade de proporcionar, às suas crianças e
jovens, experiências onde aprenderão praticando, onde expressarão livremente as suas
ideias e sentimentos, onde são encorajados a relacionar-se com a comunidade através da
sua qualidade de “único”. A criança ou jovem aprenderá mediante a própria atividade no
processo de criar.
Valorizando as expressões artísticas, com maior preponderância na área da
Música, com elementos integrantes da formação humana, a AMBAL, pretende
proporcionar aos seus alunos a aquisição de competências diversas que ultrapassarão o
saber cognitivo predominante nos currículos escolares.
4.2 Visão e valores
Resultando de um processo de participação e flexibilidade, o programa/currículo
adapta-se às necessidades do seu público, que assume o papel principal em cada projeto
desenvolvido, e onde contribui com os seus recursos, refletindo um trabalho e um
esforço coletivo, sempre acompanhado por prazer, criatividade, autonomia e
sensibilidade. O projeto desta instituição demonstra que a Arte é indispensável no
desenvolvimento pessoal, social e cultural, e é forma de saber, de estar, de comunicar e
de aprender.
Especificamente, com este projeto procuramos desenvolver como valores de
formação pessoal e social:
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•

Arte/Estética

•

Audição/Comunicação

•

Criatividade

•

Autonomia/Afirmação Pessoal

•

Consciência de Pertença

4.3 Princípios Orientadores
Esta instituição pretende proporcionar desafios pessoais e coletivos, que
contribuem para a identidade de cada indivíduo e do grupo, valorizando as tradições
culturais, bem como realçar aprendizagens significativas.
Os grandes objetivos desta Instituição são:
a.

Preparar o aluno para o futuro, dotando-o de uma

progressiva autonomia, autoestima e afirmação pessoal.
b.

Promover a articulação dos diferentes saberes.

c.

Fomentar a criatividade e o pensamento divergente.

d.

Fomentar a consciência de pertença.

e.

Incentivar as capacidades de comunicação.

f.

Promover a audição como meio primordial de comunicação.

g.

Proporcionar o contato com diferentes formas de expressão.

h.

Proporcionar um espaço físico acolhedor.

i.

Proporcionar a formação contínua.

j.

Promover a relação escola/família

4.4 Diagnóstico da Situação
Para a elaboração do PE da AMBALT foram considerados os seguintes elementos:
a avaliação do PE (2013/2016) que agora findou; a avaliação do Projeto Curricular
2015/16, os resultados escolares do ano letivo 2015/2016; a avaliação do Plano Anual de
Atividades; bem como o necessário suporte legislativo que consigna o PE.
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4.5 Domínios de Intervenção – Ação Estratégica
A aprendizagem da música é reconhecidamente essencial para o desenvolvimento
harmonioso do ser humano. Paralelamente, apura-se o sentido estético, cultiva-se a
interação social, o companheirismo e respeito pelo próximo, ensina-se uma disciplina de
trabalho que aliada ao rigor técnico estimula e impulsiona a procura da excelência. Este
estímulo é imprescindível na potenciação das capacidades individuais, fonte de
valorização pessoal e de autoestima, mas também fomentador de bem-estar, de
equilíbrio emocional, e de harmonia social.
Estes são os pilares do projeto educativo da AMBALT que se centra em estimular,
desde tenra idade, o gosto pela aprendizagem da música e contribuir para uma
integração da formação musical e artística na educação e cidadania das crianças /jovens.
Neste sentido, e para que estes objetivos se cumpram, todos os anos é criada uma
rede de conteúdos que se desenvolve em várias vertentes, em diferentes disciplinas onde
se cruzam e partilham saberes e experiências que enriquecem e harmonizam a
aprendizagem. Acresce que esta interdisciplinaridade promove em todos os envolvidos
uma cultura do saber, induzindo uma aprendizagem ao longo da vida. Deste modo a
interdisciplinaridade é uma das chaves de sucesso na formação dos nossos alunos,
potenciando a integração dos diversos saberes desenvolvidos e que contribuem para o
desejado pleno desenvolvimento dos jovens em contexto formal de aprendizagem ou
fora dele.
A promoção de atividades de enriquecimento curricular e de atividades de tempos
livres assume-se assim como motor desse desenvolvimento, implicando o envolvimento
de todos os agentes educativos: direção, corpo docente – independentemente da área
disciplinar a que pertença – corpo não docente e discentes, para além da essencial
colaboração da restante comunidade educativa envolvente.
A articulação e envolvimento de todos é pois essencial para promover
experiências variadas aos alunos. Compete em primeira instância à Direção proporcionar
a promoção dessas mesmas atividades, assegurando que este seja um projeto comum,
partilhado por todos os elementos da comunidade.
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Os objetivos que se enunciam foram delineados de acordo com o Diagnóstico da
Situação efetuado e têm por base os princípios orientadores da AMBALT.
Visam envolver a comunidade educativa na sua implementação e avaliação.
Definem-se também os domínios de intervenção e as estratégias para os atingir.

4.5.1 Domínios de Intervenção – A música como eixo transversal

A aprendizagem da música, realiza-se através da aplicação profunda de quatro
paradigmas fundamentais da educação: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a
conviver e aprender a fazer. Quatro pilares da educação que se integram, com o objetivo
de desenvolver as capacidades intelectuais, proporcionando uma formação completa ao
aluno.
A prática intensiva do instrumento em grupo ou individual objetiva: a integração de
crianças e jovens na sociedade e comunidade escolar, através da criação de sucesso
educativo; promove o desenvolvimento espiritual, afetivo, intelectual e moral dos alunos;
facilita o acesso à formação musical e cultural, enriquecendo a cultura dos alunos, dos
seus familiares e das suas comunidades; envolve as famílias no processo educativo das
suas crianças; contribui para a formação pessoal e social; promove o trabalho em grupo;
contribui para o ensino e desenvolvimento de valores como responsabilidade, disciplina,
solidariedade, entreajuda, compromisso e persistência; aumenta a autoestima dos alunos
e das suas famílias; reforça a autoconfiança; estimula o interesse em descobrir e
aprender; desenvolve capacidades de resolução de problemas entre pares, cria
oportunidades para todos (democratização do ensino da música), desperta talentos,
divulga a música e contribui para a construção da identidade dos alunos.
O objetivo principal é ensinar as crianças e jovens a viverem melhor uns com os outros e
torná-las melhores pessoas (felizes!), fazendo MÚSICA.
O desenvolvimento artístico, cognitivo e emocional acima descrito, resultado da
aprendizagem musical, e especificamente de um instrumento musical, é proporcionado
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na AMBALT através da rica oferta musical curricular e extra curricular. A Academia
destaca-se como sendo uma das poucas escolas no país, e a única no Distrito de Setúbal,
a proporcionar o regime de ensino integrado no ensino vocacional de Música, abarcando
assim os três regimes do ensino vocacional: integrado, articulado e supletivo. Em paralelo
à Educação Musical curricular, a AMBALT possibilita o enriquecimento da aprendizagem
musical desde o Pré-Escolar, com opção de instrumento, oferta de Pré-Orquestra e de
Música Tradicional Portuguesa (nova disciplina), prosseguindo no 1º Ciclo com opção da
iniciação musical (instrumento, formação musical e classe de conjunto), ensemble de
cordas infantil, coro infantil e grupo de Percussão Indeterminada, Ribombando.
A formação artística dos nossos alunos aprofunda-se no 2º ciclo do ensino vocacional da
música e é vivenciada plenamente num ambiente familiar, de verdadeira integração com
todas as componentes do ensino regular. A estreita articulação entre os projectos das
disciplinas curriculares e os projetos musicais é visível na construção de espectáculos
únicos, integrantes de todo o conhecimento e competências adquiridas pelos alunos. A
AMBALT investe em criar o máximo de oportunidades de performance musical aos
alunos, de todas as idades, actuando em espaços públicos, tais como a Casa da Cultura, o
Salão Nobre da Câmara Municipal, a Biblioteca Municipal, o centro comercial Alegro, o
jardim do Bonfim, entre outros, e participando em projetos de maiores dimensões, tal
como o Festival de Música de Setúbal,….
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4.5.2 Promover o Sucesso Educativo valorizando o mérito e a excelência
Domínio – Ensino

Objetivo

Ações Estratégicas

e Aprendizagem
•

de

medidas

pedagógico

Melhorar a qualidade dos

aos

de

apoio

alunos

que

beneficiem de PAPIS.

níveis de sucesso em cada
ano e ciclo de escolaridade

Reforço

•

Reforço de medidas de diferenciação
pedagógica, criando grupos de nível.

•

Utilização

da

avaliação

como

instrumento pedagógico ao serviço
do sucesso dos alunos.
•

Premiar o mérito e a eficácia
educativa.

•

Promoção de ações de formação e
workshops que permitam a melhoria
do desempenho docente.

•

Promoção de ações de sensibilização
aos pais e Encarregados de Educação
para

uma

maior

corresponsabilização no processo
ensino/aprendizagem.
•

Gerir

a

aplicando

flexibilidade
e

curricular

adequando

os

conteúdos programáticos.
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4.5.3 Promover a articulação entre docentes incentivando a prática do
trabalho colaborativo
Domínio –
Prestação

de

Serviço Educativo

Objetivo

Promover

a

Ações Estratégicas

prática

•

Realização

reflexiva dos diferentes

implementadas

agentes, privilegiando a

supervisão

troca de experiências.

pedagógicas.
•

Realização
dinamizadas

de

iniciativas

conducentes
e

à

coadjuvação

de

iniciativas

no

colaborativo:

trabalho
planificações,

produção de materiais e construção
de elementos de avaliação

Melhorar

a

articulação

•

Garantir pelo menos uma reunião
anual entre docentes dos diferentes

entre ciclos

níveis de ensino para a articulação
vertical.
•

Implementar
que

atividades/projetos

sejam

desenvolvidos,

envolvendo os vários níveis de
ensino.
•

Realização no início do ano letivo de
reunião entre a educadora dos 5
anos do ano letivo anterior e o
professor do 1.º ano.

•

Realização no início do ano letivo de
reunião entre o professor do 4.ano
do ano letivo anterior e o conselho
de docentes do 5.º ano.
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4.5.4 Mobilizar a comunidade educativa para a importância dos valores
artístico-musicais
Domínio –

Objetivo

Ações Estratégicas

Valores Artísticos
•

o

meio

participar

em

masterclasses, workshops, visitas de

envolvente

estudo

através da realização e da

e

outras

atividades

extracurriculares.

participação em atividades
artísticas dentro e fora da

e/ou

concertos, audições, intercâmbios,

Aumentar as participações
com

Realizar

•

escola.

Promover

ações

artísticas

em

escolas parceiras ao longo do ano
letivo.
•

Criar grupos música de câmara para
enriquecimento artístico nos alunos
do ensino secundário.

•

Promover

projeto(s)

multidisciplinar(es) ao longo do ano.
•

Promover a participação artística
dos

docentes

devidamente

planificada e agendada.
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4.5.5 Otimizar os circuitos de Comunicação Interna
Domínio –
Organização

Objetivo
Conceber

Educativa

funcionais

Ações Estratégicas
mecanismos

de

•

informação

Utilização do software MUSA de
gestão

que envolvam a escola, a

vocacionado

ao

Ensino

Artístico.

família e a comunidade.
•

Promover a utilização dos meios de
comunicação

existentes

(Site,

Página do Facebook, Newsletter,
email

institucional,

email

de

eventos).

5.

Avaliação e acompanhamento do PE

A avaliação do PE tem como finalidade regular, informar e melhorar. Trata-se de
um processo de aferição dos resultados obtidos, das metas alcançadas e dos objetivos
concretizados, constituindo-se, assim, uma análise e reflexão sobre toda a organização da
AMBALT que, por sua vez, permite alcançar melhores práticas pedagógicas, melhores
resultados e um maior aperfeiçoamento do serviço prestado à comunidade. A avaliação
permite proceder à revisão do projeto impedindo a sua desatualização. Permite ajuizar a
sua coerência com os objetivos e as finalidades de educação, a pertinência das ações nele
inscritas e da sua eficácia, face aos efeitos desejados. Conduz a uma reflexão crítica e
cuidada de modo a retificar, reestruturar e reajustar, dinamizando a relação entre o
processo e o produto do projeto.
A avaliação do PE far-se-á da seguinte forma:
- A avaliação do grau de consecução dos objetivos e metas traçados deverá
ocorrer no final de cada ano letivo, ao longo do triénio 2016/2019 (período de
implementação deste PE), de modo a proceder-se a reajustamentos e a uma apreciação
clara e objetiva do seu impacto e, por último, no final do triénio através de um relatório
trienal.
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6.

Divulgação do PE

Aprovado o PE, este deverá ser publicado no site da AMBALT para consulta de
todos os interessados. Deverá ser enviado a todos os colaboradores por correio
eletrónico e estará disponível uma cópia na secretaria.
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ANEXOS
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Anexo I
Organograma

ORGÃOS SOCIAIS

Direção

Mesa da
Assembleia

Conselho Fiscal

Organização
Administrativa

Direção ArtísticoPedagógica

Secretaria

Diretor
Pedagógico
Pré escolar

Diretor
Pedagógico
1º Ciclo

Diretor
Pedagógico
2º Ciclo

Diretor
Pedagógico
Ens.
Vocacional
M úsica

Conselho
Docentes
Pré escolar

Conselho
Docentes
1º Ciclo

Conselho
Docentes
2º Ciclo

Conselho
Docentes/
Coordenadore
s de Grupo

Conselho
de
Turm a

Representante
de Grupo

Contabilidade

Diretor
Artístico
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